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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ :   กองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทนุที่ลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :   

1.   กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Total Return Bond Fund ที่จดัอยู่ใน class E Acc. (USD) ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป (retail fund) จัดตัง้
ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  โดยมี 
Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัที่ประเทศ
สิงคโปร ์และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรฐั เป็นสกุลเงินหลกั  ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ดงักล่าว ในประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ ไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง หรือประเทศสหรฐัอเมริกา และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกุลเงิน
สิงคโปรด์อลลาร ์สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร ์หรือสกุลเงินยูโร ในภายหลงัก็ได ้โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัโดยมิไดท้ าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดย
ส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และประกาศไวท้ี่ส  านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

ลักษณะส าคัญของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

ชื่อกองทนุ : PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายของประเทศไอรแ์ลนด ์
(Ireland) 

วนัที่จดัตัง้กองทนุ : 31 มีนาคม 2549 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี ้(Fixed Income Fund) 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย  
การลงทนุ : 

กองทนุมีเป้าหมายในการบริหารกองทนุเพ่ือใหไ้ดร้บัผลตอบแทนรวมที่ดแีละสม ่าเสมอ โดยเนน้ไวซ้ึ่งความปลอดภยั
ของเงินตน้และหลกัการบริหารกองทนุอย่างรอบคอบ โดยมีนโยบายการลงทนุดงันี ้
(1)  ลงทนุในตราสารหนีท้ั่วโลกไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) โดยมีการด ารงอายุ

ถวัเฉลี่ยแบบถว่งน า้หนกัของพอรต์การลงทนุ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหวา่ง 3 
ถึง 6 ปี ซึ่งจะอยู่บนพืน้ฐานการคาดการณท์ิศทางอตัราดอกเบีย้ของผูจ้ดัการกองทนุ 

(2)  กองทนุจะเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) 
ซึ่งอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า Baa (จดัอนัดบัโดย Moody’s) หรือต ่ากว่า BBB 
(จดัอนัดบัโดย S&P) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของ NAV ทัง้นี ้หลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 จดทะเบียน
และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบัและควบคมุดแูลโดยองคก์ารเพื่อความรว่มมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 

(3)  กองทนุอาจจะถือครองการลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ที่ไม่ไดอ้อกเป็นสกลุเงินเหรียญสหรฐัไดไ้ม่
เกินรอ้ยละ 30 ของพอรต์การลงทนุ และอาจจะมีสดัส่วนการถือครองสกลุเงินอ่ืนที่มิใช่สกลุเงินเหรียญสหรฐัได้
ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินทัง้หมด    

(4)  กองทนุอาจจะท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งไดแ้ก่ การท า
สญัญา spot และ forward, options และ swaps และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อื่น เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management: EPM) 

ทัง้นี ้กองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) มีการบริหารจดัการภายใตเ้กณฑ ์ 
UCITS III  ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ออกโดยสหภาพยโุรปเพ่ือดแูลการจดัตัง้และการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ  (UCITS 
ย่อมาจาก Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) 

อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี 

ผูด้แูลผลประโยชน ์/  
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินของกองทนุ: 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
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2.   กองทุนจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่างประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

3.   ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

4.   กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนีใ้นประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการส ารองเงินไวส้  าหรบัการด าเนินงาน รอ
การลงทนุ หรือรกัษาสภาพคล่องของกองทนุ 

5.  โดยปกติกองทุนจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (Fully Hedge) หรือคิดเป็นมูลค่าการป้องกันความ
เสี่ยงใกลเ้คียงกับมูลค่าการลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ห รือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้สดัส่วนของการป้องกนัความเสี่ยง (Hedge Ratio) อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นกรณีที่มีมูลค่าการลงทุนที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องจากการซือ้/ขายกองทุน หรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุน PIMCO Total 
Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทุนอาจจะท าหรือไม่ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวก็ได้
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ และหากมีการปรบัเปลี่ยนกลยทุธเ์กี่ยวกบัการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุน และประกาศไวท้ี่ส  านักงานของบริษัทจดัการ
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

6.   ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้ห รือไม่
สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากบัดูแลข อง
กองทุนต่างประเทศ  และ/หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุ น
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทุนโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) ไดเ้ลิกโครงการ
ในขณะที่บริษัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด์ ทัง้นี ้เม่ือปรากฎกรณีดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในก าร
โอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทุนอาจมีไวซ้ึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย Pacific Investment Management Company 
LLC หรือไม่ก็ได ้โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์
โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้โดยประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
โดยพลนั 

7.   ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพ่ือส่งเงิน
ไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ โดยจะคืน
เงินค่าสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  อย่างไรก็ดี ภายหลงัจาก
การจดัตัง้และบริหารจดัการลงทุนไปแลว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็น
กรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่า สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 

(2)  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 

(3)  กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

8.   กองทนุอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 
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9.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1)  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุหลกั  

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้ 

(1)  แจง้เหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุ  

(2)  ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรากฏเหต ุ 

(3)  รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

10.  ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในทรพัย์สินประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ทรพัย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ Loan Participations และ/หรือ Loan 
Assignments และ/หรือ Credit Default Swaps (CDS) ในฐานะผูข้ายสัญญา (Protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะตอ้งมีนโย บายการ
ลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์และมีคณุสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชักชา้ และจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบต่อไป 

(2)  หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้
หลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ อจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

11.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

12. ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะค า นึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(12.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(12.2)   ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

 

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที่จะไดร้บัจากผลก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูคา้ที่เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากก าไรส่วนเกินดงักล่าว 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุน 

⚫  มีการก าหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

⚫  กองทนุรวมนีมี้จ านวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 

- 10,000 ลา้นบาท (หรือ จ านวน 1,000 ลา้นหน่วย) 

⚫  กองทนุรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมส าหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมที่ตอ้งการกระจายการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วโลก ซึ่งมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สงูกว่าการฝากเงิน 

- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

⚫  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 

- เนื่องจากกองทนุนีจ้ะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายเนน้ลงทุนในตราสารหนีท้ั่วโลกไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้

(1) การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่ลงทนุโดยกองทนุหลกั 

(2) การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 

(3) การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

⚫  กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที่มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

⚫  กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

- วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ วนัที่ 30 กนัยายน ของทกุปี 

2. ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

⚫  กองทนุรวมนีมี้วิธีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูค่าขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ 2,000 บาท ซึ่งค านวณเป็นหน่วยลงทนุไดโ้ดยน าจ านวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งเท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที่ .................... ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจ านวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 

- ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

- โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุขัน้ต ่า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึ่งสามารถท าไดท้กุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น.  ที่บริษัท
จดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของ
บริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา เป็นตน้ 

⚫  กรณีใดที่บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรือ
เพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง
กองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

-  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที่บริษทัจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

⚫  กองทนุรวมนีมี้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 

- กองทนุรวมนีมี้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 10. ขอ้ 11. และขอ้ 12. ตามล าดบั 

  



หน้า 5 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

⚫  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

- เปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กรุงศรี จ ากดั” ซึ่งบริษัท
จดัการไดป้ระกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

⚫  กองทนุรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร 

-  กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 
หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
-  ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
-  ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผู้รบัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

⚫  ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 

-  ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

⚫  ท่านสามารถซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนีไ้ดห้รือไม่ ? 

-  ได ้ทัง้นี ้การซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัทิี่แตกต่างไปจากผูถ้ือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุนีเ้พียงอย่างเดียว  ผูล้งทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตโดยสามารถตดิต่อขอรบัรายละเอียดของกรมธรรมฯ์ ไดท้ี่ 
(1) บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2247-0247  
(2) บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-777-8888 (มีผลวนัที ่20 เมษายน 2564) 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

⚫  กองทนุรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

⚫  ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอย่างไร   

-  กองทนุนีมี้ขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่าว 

⚫  ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 

- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บรษิัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบรษิัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

⚫  กองทนุรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

-  ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757  หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 

-  กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที่บรษิัทจดัการปฎบิตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
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4. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

⚫  ขอ้มลูเกี่ยวกบับริษัทจดัการ ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

 (1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 

 (3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 

 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์

 (7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู

 (9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

  - จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 130 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 417,520 ลา้นบาท 
 

⚫  รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
 (3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นางสาวพรทิพา  หนึ่งน า้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
 (6) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 (7) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (18) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (20) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (21) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (22) นางสาวคณุธิดา  ดนพูิพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (23) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์
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⚫  รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ่งน า้ใจ
,CFA 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการ
จดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จ ากดั 
(บลจ. ฟินนัซ่า จ ากดั) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- ผูจ้ดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห ์

นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- ผูจ้ดัการกองทนุ 
- Bond Investment Manager 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร ์
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Credit Research Analyst 
 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
University of LA VERNE, CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  Technology, 
Thammasat University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) Bradford 
University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา
ที่ Louvain School of Management, 
ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์(เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์(เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 
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⚫  รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee)  

- รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโก ้จ ากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 02-620-2000 
14 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
15 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
16 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
17 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
18 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จ ากดั 0-2660-5000 
20 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 
21 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
22 บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 02-205-7000 
23 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ากดั 02-672-5920 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 02-633-6699 
25 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 02-648-1111 
26 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) 02-684-8888 
27 ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
28 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 02-696-0000 
29 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 0-26975300 
30 บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 02-648-3600 
31 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-088 9999 
32 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 02-659-3456 
34 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 02-207-2100 
35 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 02-861-4820 
36 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 02-352-5100 
37 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 02-633-6000 
38 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8000 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6698 
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 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
40 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-026-5100 
41 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 02-107-1664 
42 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 02-022-1400 
43 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 02-626-7000 
44 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
45 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
46 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั     02-016-8600 
47 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 02-508-1567 
48 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ากดั 02-061-9621 
49 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ากดั 02-095-8999 
50 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั 02-430-6543 
51 ธนาคารซิตีแ้บงก ์ 02-788-2000 

 
 

 - รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

 - รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

  ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0-2232-2345 

  ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

5. ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

⚫  ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุรวมนีไ้ดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนดัช าระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบีย้
ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก าหนด  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี ้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผูอ้อกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระ
หนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัต ่า กองทนุจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้  ่า 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่อาจจะเพ่ิมสงูขึน้หรือลดต ่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุน้ที่กองทนุหลกัลงทนุ
หรือมีไว ้และอาจขึน้อยู่กับแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซือ้
ขายหุน้ เป็นตน้ ดงันัน้ หากราคาหุน้ที่ลงทนุลดลงหรือปรบัตวัสงูขึน้ จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพ่ิมขึน้ไดเ้ช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้การที่กองทุนน าเงินลงทุนไป
ลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายเนน้ลงทุนในตราสารหนีต้่างประเทศที่มีคณุภาพโดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือตัง้แต่ระดบั Investment 
grade ขึน้ไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุน ไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที่ไม่
เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ั่วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรบัช าระคืน  
จึงท าใหช้่วยลดความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์น าเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ  จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิด
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินของทัง้สองสกลุเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทนุเขา้ลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศที่เขา้
ลงทุนนัน้ (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ  เป็น 29.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) จะท าใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือค านวณเป็นสกุลเงินบาท
นอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ  เป็น 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) จะท าใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุเม่ือค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งจะ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมีนัยส าคญั และ
อาจมีตน้ทุนส าหรบัการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพ่ิมขึน้  ทัง้นี ้การป้องกันความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหากคาดการณผ์ิดจะท าใหเ้สียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 
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6. ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจ ารณาใชห้รือไม่ใชเ้ครื่องมือ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว กรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง อาจป้องกนัความเสี่ยงไม่ไดท้ัง้หมด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวใหเ้หมาะสม เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

7. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  โดยที่บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สัญญาที่กระท านอกศูนยส์ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที่ไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงขอ้จ ากัดทางดา้น
กฎหมาย และการท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทนุ  ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทนุ  สภาพคล่อง  
สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดงักล่าว
อย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

9. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงชอ้จ ากดัของการ
เคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทนุลงทนุ
อย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด  ้
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทลิรีเทริน์บอนด ์

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ    
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน  
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี ้
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผูมี้
ภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit 
rating แบบ national scale) และเงินฝากในสถาบนัการเงิน
ในต่างประเทศเพ่ือการลงทนุในตา่งประเทศไม่เกิน 15% 

6. ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
6.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

6.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และ

ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง
เป็นบคุคลดงันี ้
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
6.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินดงันี ้
7.1  ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

7.1.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

7.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

7.1.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี ้
7.1.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั

บคุคลตามขอ้ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1 reverse repo 
7.2.2 OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ข
เหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุ
รวมที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนนิการใหมี้

การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

2.3.1  มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่
ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 
6.1  ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
6.2  ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากวา่ที่

สามารถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. 
  

derivatives ดงันี ้

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 61 -  
30 ก.ย. 62 

1 ต.ค. 62 -  
30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 -  
30 ก.ย. 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ ไม่เกิน 1.6050 0.8931 0.8773 0.8762 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (2) ไม่เกิน 1.0700 0.6688 0.6688 0.6688 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0300 0.0300 0.0300 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 0.3210 - - - 

o ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.1070 - - - 

o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง 0.0338 0.0180 0.0170 

o ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    

o ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไม่เกิน 1.4980 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 1.6050 0.8931 0.8773 0.8762 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง - - - 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 61 -  
30 ก.ย. 62 

1 ต.ค. 62 -  
30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 -  
30 ก.ย. 64 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  (2) 
    

▪ ลงทนุนอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.50 0.75 0.75 0.75 

▪ ตัง้แต่ 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 1.50 0.50 0.50 0.50 

▪ ตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้ไป ไม่เกิน 1.50 0.25 0.25 0.25 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.50 เรียกเก็บจริงเท่ากบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

เรียกเก็บจริงเท่ากบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

เรียกเก็บจริงเท่ากบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000  
หน่วย หรือเศษของ  

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000  
หน่วย หรือเศษของ  

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000  
หน่วย หรือเศษของ  

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000  
หน่วย หรือเศษของ  

1,000 หน่วย 

หมายเหตุ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดแลว้ 

(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทนุทราบรายละเอียด
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

PTR = 2.37% 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   30 กันยายน 2564    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ  11,113,379.26 3.06 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  637,329.65 0.18 
         S&P    
             Rate A-  4,870,174.94 1.34 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  5,605,874.67 1.54 
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นต่างประเทศ  361,810,377.02 99.69 
     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  361,810,377.02 99.69 
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  (9,839,857.80) (2.71) 
     สญัญาที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน-สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ    
         TRIS    
             Rate A+  (7,218,100.26) (1.99) 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  (2,621,757.54) (0.72) 
อ่ืนๆ  (149,856.22) (0.04) 
     ลกูหนี ้  221,210.56 0.06 
     เจา้หนี ้  (10,043.15) (0.00) 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (361,023.63) (0.10) 

    

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ    362,934,042.26 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ 30 กันยายน 2564 
       

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

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี่ยง 194,804,963.50 (0.7224) 21 ต.ค. 2564 (2,621,757.54) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 13,373,000.00 0.0464 7 ต.ค. 2564 168,563.60 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 179,493,456.00 (2.1174) 7 ต.ค. 2564 (7,684,806.86) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี่ยง 23,503,750.50 0.0821 21 ต.ค. 2564 298,143.00 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

• ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 

Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื่อถือสงูที่สดุ และมีความเสีย่งต ่าที่สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื่อถือสงูมาก และมีความเสีย่งต ่ามาก  Aa2 AA AA AA 

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

ความน่าเชื่อถือสงู และมีความเสี่ยงต ่า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งก าไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑต์ ่ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด  D D D 

• ตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 

P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนีท้ี่ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนัน้ เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) ค าเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย  
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 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 

(14 ตุลาคม 2553) 

KF-TRB -1.05% 0.21% 2.30% -0.50% 4.19% 1.89% 3.11% 2.83% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 0.21% 0.53% 3.15% 0.50% 6.25% 3.48% 4.41% 4.49% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 3.10% 3.00% 2.91% 2.96% 4.19% 3.69% 3.42% 3.42% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 3.44% 3.33% 3.18% 3.31% 4.14% 3.70% 3.46% 3.52% 

หมายเหตุ :  *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน
เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท 

 **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -8.06% 

*กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  30 กันยายน 2564 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง -  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี่ www.krungsriasset.com 

 
 

ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั เช่นเดียวกนักบัที่
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทัง้นี ้    
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
  

http://www.krungsriasset.com/
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ภาคผนวก 

สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุนเปิด PIMCO Total Return Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนเปิด 
กรุงศรีโทเทิลรีเทริน์บอนด ์ไปลงทุน 

ช่ือกองทุน : PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

ผู้จัดการกองทุน : Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศไอรแ์ลนด ์
(Ireland) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน : 31 มีนาคม 2549 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี ้(Fixed Income Fund)  

วัตถุประสงคแ์ละ 
นโยบายการลงทุน : 

กองทนุมีเป้าหมายในการบริหารกองทนุเพ่ือใหไ้ดร้บัผลตอบแทนรวมที่ดแีละสม ่าเสมอ โดยเนน้ไวซ้ึ่งความปลอดภยัของ
เงินตน้และหลกัการบริหารกองทนุอย่างรอบคอบ โดยมีนโยบายการลงทนุดงันี ้
(1) ลงทนุในตราสารหนีท้ั่วโลกไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) โดยมีการด ารงอายถุวั
เฉลี่ยแบบถ่วงน า้หนกัของพอรต์การลงทนุ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 3 ถึง 6 ปี ซึ่ง
จะอยู่บนพืน้ฐานการคาดการณท์ิศทางอตัราดอกเบีย้ของผูจ้ดัการกองทนุ 
(2) กองทนุจะเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบัที่สามารถลงทนุได  ้(Investment grade) ซึ่ง
อาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า Baa (จดัอนัดบัโดย Moody’s) หรือต ่ากว่า BBB (จดัอนัดบั
โดย S&P) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของ NAV ทัง้นี ้หลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 จดทะเบียนและซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยซ์ึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบัและควบคมุดแูลโดยองคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 
(3) กองทนุอาจจะถือครองการลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ที่ไม่ไดอ้อกเป็นสกลุเงินเหรียญสหรฐัไดไ้ม่เกินรอ้ย
ละ 30 ของพอรต์การลงทนุ และอาจจะมีสดัส่วนการถือครองสกลุเงินอ่ืนที่มิใช่สกลุเงินเหรียญสหรฐัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 
ของทรพัยส์ินทัง้หมด    
(4) กองทนุอาจจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งไดแ้ก่ การท าสญัญา 
spot และ forward, options และ swaps และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อื่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management: EPM) 
ทัง้นี ้กองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) มีการบริหารจดัการภายใตเ้กณฑ ์UCITS III ซึ่ง
เป็นเกณฑท์ี่ออกโดยสหภาพยโุรปเพ่ือดแูลการจดัตัง้และการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ (UCITS ย่อมาจาก 
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์/  

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของ
กองทุน: 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 5.00 (ไดร้บัยกเวน้) 
 (2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
2. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  1.25*  
 (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการปฏิบตัิการกองทนุ  

(Administrative fee) 
 

ค่าใชจ้่ายตาม (2) และ (3) จะคิดรวมกนัเท่ากบั 0.15 
 (3) ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษาทรพัยส์ิน (Trustee / 

Custodian Fee) 
 

หมายเหต:ุ   
1) * กองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการใหแ้ก่กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์ บอนด ์

ในอตัรารอ้ยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับรอ้ยละ 0.625 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) โดยเก็บเขา้
เป็นทรพัยส์ินของกองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด  ์ทัง้นี ้การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการ
จดัการของกองทนุหลกั (ถา้มี) 

2) กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์จะเป็นผูร้บัเงินค่าส่งเสริมการขายที่ไดร้บัจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะน าเงิน
ดงักล่าวเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก: 

1.   ความเส่ียงเก่ียวกับดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

การปรบัขึน้ของอัตราดอกเบีย้ ส่งผลใหมู้ลค่าของตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุนหรือมีไวมี้แนวโนม้ที่จะลดลง  หลักทรพัยท์ี่มีระยะเวลาการลงทุนยาว มี
แนวโนม้ที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งท าใหมี้ความผนัผวนมากกว่าหลกัทรพัยท์ี่มีระยะเวลาการลงทนุที่สัน้กว่า อตัราดอกเบีย้ที่
ก าหนด สามารถอธิบายไดว้่าเป็นผลรวมของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงและอตัราเงินเฟ้อที่คาดไว ้หลกัทรพัยท์ี่มีดชันีผกูกบัเงินเฟ้อจะมีมูลค่าลดลงเม่ืออตัรา
ดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเพ่ิมขึน้ ในบางสถานการณเ์กี่ยวกับอตัราดอกเบีย้ เช่น เม่ืออตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเพ่ิมขึน้เรว็กว่าอตัราดอกเบีย้ตามที่ก าหนด หลกัทรพัย์
ที่มีดชันีผกูกบัเงินเฟ้ออาจไดร้บัความเสียหายมากกว่าหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนีท้ี่มีระยะเวลาการลงทนุใกลเ้คียงกนั  

2.   ความเส่ียงเก่ียวกับความน่าเช่ือถือ (Credit Risk) 

กองทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนหากบริษัทผู้ออกหรือผูค้  า้ประกันหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี ้รือคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ สญัญาซือ้หรือขาย
คืนหลกัทรพัย ์หรือเงินกูใ้นรายการหลกัทรพัยท์ี่ไม่สามารถหรือไม่ประสงคท์ี่จะช าระคืนเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ หรือไม่ปฏิบตัิตามความผูกพนัของตน 
หลกัทรพัยจ์ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัความน่าเชื่อถือในระดบัต่างๆ กนั ซึ่งมกัจะสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

พนัธบัตรของรฐับาลทอ้งถิ่นอาจมีความเสี่ยงจากการด าเนินคดีฟ้องรอ้ง การออกกฎหมาย หรือเหตุการณ์ทางการเมืองอ่ืนๆ เงื่อนไขทางเศรษฐกิ จหรือ
ธุรกิจทอ้งถิ่น หรือการที่ผู ้ออกหลักทรพัยล์ม้ละลาย อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของผูอ้อกหลักทรพัยใ์นการช าระเงินตน้และ/หรือ
ดอกเบีย้ 

3.   ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทีใ่ห้อัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Risk) 

กองทนุที่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนสงูและเป็นหลกัทรพัยท์ี่ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ซึ่งมีอนัดบัความน่าเชื่อถือใกลเ้คียงกนั (ที่รูจ้กักัน
ทั่วไปว่า “ตราสารขยะ”) อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอตัราดอกเบีย้ ความน่าเช่ือถือ และสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่ากองทุนที่ไม่ไดล้งทุนในหลกัทรพัย์
ดงักล่าว หลักทรพัยเ์หล่านีถู้กพิจารณาอยู่บนพืน้ฐานของการคาดเดาความสามารถของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ี่จะช าระเงินตน้และดอกเบีย้อย่างต่อเนื่อง  
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือระยะเวลาของการเพ่ิมขึน้ของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อตลาดส าหรบัหลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนสงูและ
อาจลดความสามารถของกองทนุในการขายหลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนสงู หากผูอ้อกหลกัทรพัยผ์ิดนดัช าระหนีใ้นการช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ กองทุน
อาจสญูเสียเงินลงทนุทัง้หมดได ้

4.   ความเส่ียงเก่ียวกับตลาด (Market Risk) 

ราคาตลาดของหลักทรพัยท์ี่กองทุนเป็นเจา้ของอาจเพิ่มสูงขึน้หรือลดลงอย่างรวดเร็วหรือบางครัง้ไม่อาจคาดเดาได ้มูลค่าของหลักทรพัยอ์าจลดลง
เนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหลกัทรพัยโ์ดยทั่วไปหรือต่ออุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นตวัแทนในตลาดหลกัทรพัย์  มูลค่าของหลกัทรพัย์
อาจลดลงเนื่องมาจากสภาวะของตลาดโดยทั่วไปที่ไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกับบริษัทใดโดยเฉพาะ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่สวนกระแสที่แทจ้ริงหรือที่สามารถล่วงรูไ้ด ้
ความเปลี่ยนแปลงดา้นทศันะทั่วไปเกี่ยวกบัผลก าไรของบริษัท ความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือความรูส้ึกนึ กคิดที่สวน
กระแสของนักลงทุนโดยทั่วไป นอกจากนีมู้ลค่าของหลกัทรพัยย์งัอาจลดลงเนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบางประเภทโดยเฉพาะ เช่น
การขาดแคลนแรงงานหรือค่าใชจ้่ายในการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้ และสภาวะการแข่งขันภายในกลุ่มอุตสาหกรรม  ในระหว่างการชะลอตัวทั่วไปในตลาด
หลกัทรพัย ์สินทรพัยห์ลายประเภทอาจมีมูลค่าลดลงพรอ้มๆ กัน โดยทั่วไปหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนจะมีความผันผวนของราคาที่สงูกว่าหลกัทรพัย์
ประเภทตราสารหนี ้



หน้า 21 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

5.   ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Risk) 

มลูค่าของหลกัทรพัยอ์าจลดลงดว้ยเหตุผลหลายประการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับผูอ้อกหลกัทรพัย ์เช่น ประสิทธิภาพการบริหารจัดกา ร ความไดเ้ปรียบ
ทางการเงิน และความตอ้งการในสินคา้หรือบริการของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ี่ลดนอ้ยลง  

6.   ความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องเกิดขึน้เม่ือการลงทนุบางประเภทเกิดความยุ่งยากที่จะซือ้หรือขาย การลงทนุของกองทุนในหลกัทรพัยท์ี่ขาดสภาพคล่องอาจ
ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนลดลง เนื่องจากไม่สามารถขายหลักทรพัยท์ี่ขาดสภาพคล่องไดใ้นช่วงเวลาที่ตอ้งการหรือที่ไดเ้ปรียบ กองทุนที่มีก ลยุทธ์
หลกัในการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัทรพัยต์่างประเทศ การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หรือหลกัทรพัยท์ี่มีความเสี่ ยงเกี่ยวกบัตลาด และ/หรือความ
น่าเช่ือถือ มีแนวโนม้ที่จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัสภาพคล่องมากที่สดุ 

7.   ความเส่ียงเก่ียวกับธุรกรรมอนุพันธ ์(Derivatives Risk)  

กองทนุอาจไดร้บัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารอนุพนัธ์ อนุพนัธเ์ป็นสญัญาทางการเงินที่มลูค่าขึน้อยู่กับหรือมาจากมลูค่าของทรพัยส์ินอา้งอิง อตัรา
อา้งอิง หรือดัชนี ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินต่างๆ ที่กองทุนอาจมีการใชจ้ะก าหนดไวใ้นหัวขอ้ "ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรพัย ์อนุพันธแ์ละ
เทคนิคการลงทนุ" ของหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั  อนพุนัธม์กัจะถูกน ามาใชแ้ทนการระบสุถานะของทรพัยส์ินอา้งอิง และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดการเปิดรบัความเสี่ยงอ่ืนๆ เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้หรืออัตราแลกเปลี่ย น กองทุนอาจใชอ้นุพันธ์เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนเพ่ิมขึน้ภายในขอบเขตที่ก าหนดไวโ้ดยธนาคารกลาง ซึ่งในกรณีนี ้การใชอ้นุพนัธจ์ะท าใหเ้ป็นการเปิดรบัความเสี่ยง  การใชต้ราสารอนุพนัธ์
ของกองทนุจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างหรืออาจจะมากกว่าความเสี่ยงจากการลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละการลงทนุตามแบบดัง้เดิมอ่ืนๆ อนพุนัธอ์าจ
ไดร้บัความเสี่ยงหลายประการตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นที่อ่ืนๆ ของส่วนนี ้เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยง
เกี่ยวกับตลาด ความเสี่ยงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการ นอกจากนีย้งัมีความเสี่ยงจากการประเมินราคา หรือประเมิน
มลูค่าอย่างไม่เหมาะสม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของอนพุนัธอ์าจไม่สมัพนัธโ์ดยสมบรูณก์ับทรพัยส์ิน อตัรา หรือดชันี กองทนุที่ลงทุน
ในตราสารอนุพนัธอ์าจมีความสูญเสียมากกว่าเงินตน้ที่ไดล้งทนุไป นอกจากนี ้การท าธุรกรรมอนุพนัธท์ี่เหมาะสมอาจไม่มีความพรอ้มในทกุสถานการณ์
และไม่สามารถรบัรองว่ากองทนุจะเขา้ท าธุรกรรมเหล่านีเ้พ่ือลดความเสี่ยงดา้นอ่ืนๆ ในช่วงเวลาที่อาจเป็นประโยชนไ์ด้ 

8.   ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ หรือการแปลงเงินตราจากสกุลหนึ่ง
เป็นอีกสกุลหนึ่ง อาจท าใหมู้ลค่าการลงทุนของกองทุนลดลงหรือเพิ่มขึน้  อตัราแลกเปลี่ยนเงินอาจผันผวนอย่างมีนัยส าคญัในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยทั่วไป
อตัราแลกเปลี่ยนมกัจะก าหนดจากอุปสงคแ์ละอปุทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงิน คุณลกัษณะของการลงทุนในนานาประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
จริงหรือที่รบัรูไ้ดใ้นเร่ืองอตัราดอกเบีย้และปัจจัยที่ซบัซอ้นอ่ืน ๆ อตัราแลกเปลี่ยนเงินยงัอาจไดร้บัผลกระทบโดยไม่คาดการณ์จากการแทรกแซง (หรือ
ความลม้เหลวในการแทรกแซง) ของรฐับาลหรือธนาคารกลาง หรือโดยการควบคุมสกุลเงินหรือการพัฒนาทางการเมือง  นอกจากนีใ้นกรณีที่กองทุน
ลงทุนในสกุลเงิน (1) ซึ่งไม่มีอยู่ต่อไปหรือ (2) ซึ่งผูมี้ส่วนร่วมในเงินสกุลนั้นสิน้สุดสภาพการเป็นผูมี้ส่วนร่วมในเงินสกุลนั้น จึงมีความเป็นไปไดว้่าอาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสภาพคล่องของกองทนุได ้ 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) (กองทุนหลัก)* 
 

 
 

 
 

*ขอ้มลู ณ เดือนกนัยายน 2564 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ควำมจะแสดงใหเ้ห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 

โครงกำรจดักำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์ 

กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์ 

กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนดน์ ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  

กองทนุต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในต่ำงประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 

หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์ 

บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพฯ  

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  

ผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ/หรือผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ  

ผูส้นบัสนนุ/ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง  ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นบคุคลที่บรษิัทจดักำรมอบหมำยให้
ท ำหนำ้ที่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณีของกองทนุรวม  

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร 

วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัและ/หรือช่องทำงอ่ืน
ใดตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  

ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  

มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค  ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 

รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร  

รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
โครงกำร บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ  
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รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมลูค่ำ
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  

กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  

สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  

สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำกำร
ส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  

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 เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำผูเ้อำประกนัภยัและบรษิัท
ประกนัภยัไดมี้กำรท ำสญัญำประกนัชวีิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีขอ้ตกลงว่ำผูเ้อำประกนัจะช ำระเงินค่ำเบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่บริษัท
ประกนัชีวิตส ำหรบักำรใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเม่ือทรงชีพ และผูเ้อำประกนัภัยจะช ำระเงินค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือลงทนุในกองทนุรวม
โดยผ่ำนบรษิัทประกนัชีวติในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติ หมำยถึง บริษัทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยประกนัชวีติ 
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
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“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 หรือครบอำยขุองรอบ
กำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่จดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“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 ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงินรว่ม
ลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำรนัน้
ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึงกำรมี
บทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
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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 เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นของ
ประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์
กำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชด้ลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
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“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจัดกำรกองทนุส่วนบคุคล  
 
“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 ำหนดใหเ้ป็นหลักทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย 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 ของ
กิจกำรเงินรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงินรว่ม
ลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำรนัน้
ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึงกำรมี
บทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
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“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 ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุของ
กองทนุนัน้  
 
“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 ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำกคู่สญัญำ
ฝ่ำยหนึ่งไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือเกิด
เหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรมีภำระ
ผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงดำ้น FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
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“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 ำนวณรวมกนั  
 
“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 มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ใหผ้ลตอบแทน
โดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุ
ส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
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“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  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูยก์ลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยห์รือตรำสำรทีมี่
ลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ 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)  
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“underlying” หมำยถึง สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Total Return Bond Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-TRB  
 
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 : 10,000,000,000.00 บำท  

2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษทัจดักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพ่ิมอีก
รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้  

(2) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจ 

(3) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกนัแลว้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในตำ่งประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็นส ำคญั 
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(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 : 1,000,000,000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 200 หน่วย  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพ่ือโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำร
ลงทนุของกองทนุ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : PIMCO Total Return Bond Fund  
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(IRELAND) 
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3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั PIMCO Total 
Return Bond Fund มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1. ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index สดัส่วน (%):100.00 

หมำยเหต:ุ 

บริษัทจดักำรจะเลือกใชต้วัชีว้ดัใดตวัชีว้ดัหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีที่มีกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน  
 
บริษัทจดักำรจะใชด้ชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยน
ในช่วงระยะเวลำทีค่  ำนวณผลตอบแทนของตวัชีว้ดั เพ่ือค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทน เป็นตวัชีว้ดั  
 
(2) กรณีที่ไม่มีกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
 
บริษัทจดักำรจะใชด้ชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ 
วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทน เป็นตวัชีว้ดั  
 
(3) กรณีที่มีกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินบำงส่วน  
 
บริษัทจดักำรจะใชค้ำ่เฉลี่ยผลตอบแทนตำมน ำ้หนกัของกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน ดงัตอ่ไปนี ้เป็นตวัชีว้ดั  
 
- ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ย ตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลำที่
ค  ำนวณผลตอบแทนของตวัชีว้ดั ตำมสดัส่วนกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงฯ เพ่ือค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทน  
 
- ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Index ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณ
ผลตอบแทน ตำมสดัส่วนที่ไม่ไดท้  ำสญัญำปัองกนัควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลีย่นเงิน  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และ
เหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผำ่นกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได ้ 
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อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำรตดัสินใจ
ลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ ช่ือ PIMCO Total Return Bond Fund ที่จดัอยู่ใน class E Acc. (USD) ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail 
fund) จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO)  โดยมี Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) เป็นผูจ้ดักำรกองทนุ โดยบริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร ์และลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั เป็นสกลุเงินหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่ำว ในประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปร ์ไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง หรือประเทศสหรฐัอเมริกำ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุ
เงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลำร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลำร ์หรือสกลุเงินยโูร ในภำยหลงัก็ได ้โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำไดร้บั
ควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส ำคญั ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัโดยมิไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้
ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะส าคัญของกองทุน PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

ช่ือกองทุน :  PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) 

ผู้จัดการกองทุน :  Pacific Investment Management Company LLC ("PIMCO") ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศ
ไอรแ์ลนด ์(Ireland)  

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน :  31 มีนำคม 2549 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund)  

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย การ
ลงทุน :  

กองทนุมีเป้ำหมำยในกำรบริหำรกองทนุเพ่ือใหไ้ดร้บัผลตอบแทนรวมที่ดแีละสม ่ำเสมอ โดยเนน้ไวซ้ึ่งควำม
ปลอดภยัของเงินตน้และหลกักำรบริหำรกองทนุอย่ำงรอบคอบ โดยมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้

(1) ลงทนุในตรำสำรหนีท้ั่วโลกไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (NAV) โดยมีกำรด ำรง
อำยถุวัเฉลี่ยแบบถว่งน ำ้หนกัของพอรต์กำรลงทนุ (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยทั่วไปอยู่
ระหว่ำง 3 ถึง 6 ปี ซึ่งจะอยู่บนพืน้ฐำนกำรคำดกำรณท์ิศทำงอตัรำดอกเบีย้ของผูจ้ดักำรกองทนุ 

(2) กองทนุจะเนน้ลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment 
grade) ซึ่งอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำ Baa (จดัอนัดบัโดย Moody’s) หรือต ่ำ
กว่ำ BBB (จดัอนัดบัโดย S&P) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของ NAV ทัง้นี ้หลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 
จดทะเบียนและซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยซ์ึ่งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัและควบคมุดแูลโดยองคก์ำรเพื่อควำม
รว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) 

(3) กองทนุอำจจะถือครองกำรลงทนุในตรำสำรหนีข้องประเทศต่ำงๆ ที่ไม่ไดอ้อกเป็นสกลุเงินเหรียญสหรฐัได้
ไม่เกินรอ้ยละ 30 ของพอรต์กำรลงทนุ และอำจจะมีสดัสว่นกำรถือครองสกลุเงินอ่ืนที่มิใช่สกลุเงินเหรียญ
สหรฐัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินทัง้หมด    

(4) กองทนุอำจจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งไดแ้ก่ กำรท ำ
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สญัญำ spot และ forward, options และ swaps และกองทนุอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้อื่น เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management: EPM) 

ทัง้นี ้กองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) มีกำรบริหำรจดักำรภำยใตเ้กณฑ ์
UCITS III  ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ออกโดยสหภำพยโุรปเพ่ือดแูลกำรจดัตัง้และกำรขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุ  (UCITS ย่อมำจำก Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities)  

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด  

การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์/  
ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน:  

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited  

2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ย
กว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุใน
ต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะ
ประกำศก ำหนด 
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
4. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในเงินฝำกและ/หรือตรำสำรหนีใ้นประเทศที่มีอำยไุม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรส ำรองเงินไวส้  ำหรบักำรด ำเนินงำน 
รอกำรลงทนุ หรือรกัษำสภำพคล่องของกองทนุ 
 
5. โดยปกติกองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเต็มจ ำนวน (Fully Hedge) หรือคิดเป็นมลูค่ำกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงใกลเ้คียงกบัมลูค่ำกำรลงทนุที่เป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ ซึ่งจะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้สดัส่วนของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedge Ratio) อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดใ้นกรณีที่มีมลูคำ่กำรลงทนุที่เป็น
สกลุเงินต่ำงประเทศเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั อนัเนื่องจำกกำรซือ้/ขำยกองทนุ หรือกำรเปลี่ยนแปลงของมลูคำ่หน่วยลงทนุกองทนุ PIMCO Total 
Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตกองทนุอำจจะท ำหรือไม่ท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำวก็ได้
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร และไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร และหำกมีกำรปรบัเปลี่ยนกลยทุธเ์กี่ยวกบักำรท ำสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง 
(Structured Note) 
 
6. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. 
(USD) ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้
หรือไม่สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักลำ่วมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้ำ่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลใหก้ำรลงทนุในกองทุน
ต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกนิจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ PIMCO Total Return Bond Fund, Class E Acc. (USD) ไดเ้ลิก
โครงกำรในขณะที่บรษิัทจดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด์ ทัง้นี ้เม่ือปรำกฎกรณีดงักล่ำว บรษิัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะน ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทุน 
และในกำรโอนยำ้ยกองทนุดงักล่ำว บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลให้ในชว่งเวลำดงักล่ำว
กองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกวำ่ 1 กองทนุ โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดย Pacific Investment 
Management Company LLC หรือไม่ก็ได ้โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร  หรือ ขอสงวนสิทธิในกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุ
เปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์โดยถือว่ำไดร้บัมติเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้โดยประกำศให้
ผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้โดยพลนั 
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7. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหนว่ยครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุเพ่ือ
ส่งเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ 
โดยจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  อย่ำงไรก็ดี 
ภำยหลงัจำกกำรจดัตัง้และบริหำรจดักำรลงทนุไปแลว้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุ
รำยแลว้ หำกเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 
(3) กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
8. กองทนุอำจมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีน้ัน้ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทนุเท่ำนัน้ 
 
9. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  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 ้ 
 
10. ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรลงทนุในทรพัยส์ินประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ทรพัยส์ินที่กองทนุไทยสำมำรถลงทนุได ้ไดแ้ก่ Loan Participations และ/หรือ Loan 
Assignments และ/หรือ Credit Default Swaps (CDS) ในฐำนะผูข้ำยสญัญำ (Protection seller) ในอตัรำส่วนทีม่ำกกว่ำรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำร
ลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบ
ต่อไป 
 
(2) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้
หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

11.  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่
ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณต์ลำด โดยเป็นไป
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เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) 
 
12. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(12.1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(12.2)  ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

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

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)  
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้ 
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร  
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้  
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท ำตำม
หลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล  
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1.  
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักล่ำวตอ้งมีกำร
รบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7)  
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ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่ำวตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  
1.2.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
1.2.3 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุนัน้  
1.2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  
1.3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1.  
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.2 จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
  
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผูร้บัฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
 
1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
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1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
1.9 ส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรที่ใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภำระ
ผกูพนั ซึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเม่ือทวง
ถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้
ดว้ย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำทีน่่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยส์ินอ่ืนตำมที่ส  ำนกังำนก ำหนดเพ่ิมเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดักำรตอ้งปฏิบตัิส  ำหรบักำรลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรือโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรกูย้มื
เงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ ตอ้งมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี ้ 
มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เท่ำกบั รำคำที่กองทนุช ำระใหแ้ก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรพัยห์รือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (มลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำรตอ้งเรียกใหคู้่สญัญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือ
หลกัทรพัยห์รือตรำสำรทีส่ำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่กองทนุ เพ่ือใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้และทรพัยส์ินที่โอนมำดงักล่ำว
เป็นไปตำมวิธีกำรดงักล่ำว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำม 4.4.3  
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4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่ำนอ้ยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นสญัญำซึ่งได้
ก ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี ้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลง
ก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้หรือทรพัยส์ินที่โอนตำม 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมที่เกิดจำก 
reverse repo รำยกำรอ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ที่น  ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรที่ซือ้แลว้  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. คู่สญัญำ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถประกอบธุรกิจ
หรือด ำเนินกิจกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟู  
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่ำทรพัยส์ินของผูล้งทนุแต่ละรำยตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหนำ้ที่เป็น
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรใหมี้กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผูย้ืมเพ่ือเป็นประกนักำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกันดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึน้ เป็นผูมี้ภำระ
ผกูพนั  
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเม่ือ
ทวงถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน (issue rating) หรือ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ (issuer rating) อยู่
ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั investment 
grade  
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3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทนุมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให ้บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนีเ้อำจำก
หลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั  
3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหนี ้
ตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์นัน้เอง  
3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชยห์รือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเม่ือทวงถำมหรือเม่ือ
ไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะ
สัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย  
 
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสัญญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
 
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
(futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่ำง
กวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขำย 
derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใตก้ำร
ก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุนสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนำ้ที่ส่งมอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
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3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไป
ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหมี้กำรลำ้งฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหมี้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือกำร
หำดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบัดูแล
ดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 
หรือเป็นตรำสำรของบรษิัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)  
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใดๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในส่วนอ่ืนของขอ้ 3.13.2 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้ 
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร  
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้  
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท ำตำม
หลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล  
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1.  
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักล่ำวตอ้งมีกำร
รบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
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(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7)  
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมำชิก
สำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูล กำร
ออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรำยย่อยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุดงักล่ำวตอ้งมีกำรจ ำกดักำรกูย้ืมไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นในกำร
บริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทนุรวม
ทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  
1.4.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุที่มุ่งเนน้ลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถ
ลงทนุได ้และเม่ือน ำทรพัยส์ินที่ไม่สำมำรถลงทนุไดม้ำค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม
ดงักล่ำว  
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทนุที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุใน
ลกัษณะดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย  
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1  
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกตำ่งประเทศของผูร้บัฝำกดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
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3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
(futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นที่ยอมรบัอย่ำง
กวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขำย 
derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใตก้ำร
ก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนำ้ที่ส่งมอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไป
ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหมี้กำรลำ้งฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 
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3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ 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 ในประเทศตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ำกว่ำ 80% 

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

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศหรือผู้
มีภำระผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) และเงินฝำกใน
สถำบนักำรเงินในต่ำงประเทศเพ่ือกำรลงทนุใน

ต่ำงประเทศไม่เกิน 15% 
6. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

6.1 เป็นตรำสำรหนี ้ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำร
พำณิชยต์่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ
ไทย 
6.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคล
ดงันี ้
6.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ 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 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
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 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ  
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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6.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ ตอ้ง
ขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

7. ทรพัยส์ินดงันี ้
7.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
7.1.1 เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้
ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ 
ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
7.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ 
7.1.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำว
ตอ้งบคุคลดงันี ้
7.1.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
7.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำมขอ้ 
7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 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 ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 
2 ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลำ่วที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

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 
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  
ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือกำรเขำ้

เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักลำ่ว 
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 
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  

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

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

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุ
รวมที่มีอำยโุครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้
ด ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตำมขอ้ 6 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตำม 7.1.3 และ 7.1.4 ของขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคู่สญัญำ (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 ในประเทศตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 
6. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

6.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
6.2 ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือที่ตวัตรำสำรและ/หรือผูอ้อกตรำสำรที่
ต  ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 
   

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 
7. derivatives ดงันี ้

  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรหนี ้ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำร

หนีภ้ำครฐัไทย หรือตรำสำรหนีภ้ำครฐัต่ำงประเทศ) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสดุ บริษัทจดักำรอำจน ำ
มลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำร
เผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่นไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำย
ครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอ
ขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรรำยเดยีวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำย
ครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็น
รำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
-  อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 
และ/หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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 ส่วนที ่5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  

 
1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้ำดคณุสมบตัิในกำร
เป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุไดอี้กต่อไป บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขำดคณุสมบตัิ และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษัทจดักำร  
 
(1.2) จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่ำ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์ินนัน้
ขำดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
 
(1.3) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดแลว้ บรษิัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่ไดจ้  ำหน่ำยทรัพยส์ินนัน้ออกไป
หรือวนัที่ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิกรณีดงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง พรอ้ม
สำเหตทุี่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นั
ครบระยะเวลำดงักล่ำว  
 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่่อมำกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ เป็นเวลำ 
5 วนัท ำกำรติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนนิกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร  
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมขอ้ 4 ในส่วนนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงันี ้เวน้แต่
เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส ำหรบักำรลงทนุ
ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ตำมส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (2.3) (ก)  
 
(2.4) เม่ือบริษัทจดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ
ในทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรค
หนึ่ง พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว  
 
3. เนื่องจำกกองทนุนีไ้ดร้บักำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวนัที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎว่ำกองทนุมีกำรลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทนุ 
(concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกนั บริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรดงัต่อไปนี ้ 
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(3.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร  
 
(3.2) หำ้มมิใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส ำนกังำนแลว้ จนกว่ำกำรลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศที่มีผูร้บัผิดชอบกำรบรหิำรจดักำรกองทนุดงักล่ำวเป็นบคุคลที่มี
ควำมสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงกบับริษัทจดักำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดจำกกองทนุ
หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุในลกัษณะที่ซ  ำ้ซอ้นกบักองทนุรวมหรือกองทนุต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ
เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงดงักล่ำว รวมถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยนัน้ ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัครบ
ระยะเวลำดงักล่ำว  
 
(3.4) ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนดแลว้ บรษิัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนใน
ทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่อตัรำส่วน
กำรลงทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนด  
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุหไ้ม่
เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ บรษิัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปได ้ 
 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิจำกกำรเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตำม (4.2)  
 
(4.2) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุตำมประกำศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บริษทัจดักำรตอ้ง
ด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย  
 
(4.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรบริจำค  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม 
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือใหก้ำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 1 (1.2) 
หรือขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใชด้ลุยพินิจด ำเนินกำรตำม
ควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเรื่องดงักล่ำวต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 
ทัง้นี ้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรแทนได ้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทนุที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  ำใหมี้กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจน
จดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บรษิัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้ 
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2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัสว่นกำร
ลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เวน้แต่
บริษัทจดักำรจะไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้วิธีกำรในกำรใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีกำรดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้เม่ือไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษิัทจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ(ถำ้มี) ทกุรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทนุ แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

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

5.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบ พรอ้มกบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุและบริษทั
จดักำรจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและ ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ  
 
ผูส้นใจลงทนุสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำร ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร
และ ณ สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผูจ้องซือ้เปิดบญัชีกองทนุแลว้ จะสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรจองซือ้แต่ละครัง้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร กำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็ม
มลูค่ำจะหกักลบลบหนีก้บับรษิัทจดักำรไม่ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
จำกบำงกองทนุมำยงักองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ส่งค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีในขอ้ 5.2.5. เร่ือง
“เอกสำรหลกัฐำนในกำรเปิดบญัชี” และช ำระเงินค่ำจองซือ้จนเต็มมลูค่ำที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ระบไุวใ้นดำ้นหนำ้ของหนงัสือชี้
ชวนโดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้ 
 
(1) กรณีจองซือ้ผ่ำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูจ้องซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด ค ำสั่งหกับญัชีเงินฝำกที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช็ค หรือดรำฟต ์ที่ธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บไดใ้นวนัเดียวกบัวนัที่จอง
ซือ้หน่วยลงทนุ หรืออำจช ำระดว้ยบตัรเครดิตซึ่งจะตอ้งอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติม
ในภำยหลงั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ โดยผูช้  ำระเป็นเช็คตอ้งขีดครอ่ม สั่งจ่ำย 
“บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัไวก้บั บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
 
(2) กรณีจองซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนอ่ืน  
 
ผูจ้องซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต ์ไดท้ี่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนอ่ืน หรืออำจช ำระดว้ยบตัรเครดติซึ่งจะตอ้งอยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ โดยบริษัทจดักำรจะน ำเงินค่ำจองซือ้ดงักล่ำวฝำกเขำ้ยงับญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโท
เทิลรีเทิรน์บอนด”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุอยธุยำ” ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำร
กสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. 
ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำรนครหลวงไทย หรือ บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย หรือที่
บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม หลงัจำกที่ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกผูจ้องซือ้แลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะมอบส ำเนำค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ และส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐำน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์
ต่อเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษำไวใ้นบญัชีเงิน
ฝำกในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด”์ ที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ต
อรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำรนครหลวงไทย บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำย
ย่อย หรือ บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกผล (ถำ้มี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเขำ้เป็นผลประโยชนก์องทนุ และ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดรำฟต ์ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่สั่งซือ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุด หรือกรณีที่
เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุทรำบ
ทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่ำจองซือ้ไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(3) วิธีกำรจองซือ้ผ่ำนเครื่อง ATM ของบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ดว้ยบตัร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง 
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ATM ของธนำคำรไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนั
สดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่ำว โดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุขัน้ตอน บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัร ATM ขำ้มเขตหกับญัชีของธนำคำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่
ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรบตัร ATM ของธนำคำร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะถอื
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุล่วงหนำ้ผ่ำนบริกำรซือ้ขำยทำง ATM ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยที่เปิดรบัค ำสั่งซือ้
หน่วยลงทนุลว่งหนำ้ที่บรษิัทจดักำรก ำหนด  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิดกำร
ใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(4) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้
หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผู้ถือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
เขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์                                                                           30/09/2021  Page 32 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้ักบญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศัพทอ์ตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัทจดักำร  
 
(5) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรือ
อินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่
บริษัทจดักำร ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุ
ครัง้แรกผ่ำนบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสัประจ ำตัวตอ้ง
เก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำรำยกำรผำ่น
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
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ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
เขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผู้
สั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือ
รำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
(6) วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ใน
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กรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้
หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเวลำ 15.30 
น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว ผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอน
กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
5.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ ในกรณีทีมี่
กำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำมลูค่ำโครงกำรจดักำร กำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ใน
กรณีที่จองซือ้พรอ้มกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร จะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุ ที่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  
 
5.2.4.กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ไดร้บักำรจดัสรรไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งยุติโครงกำรจดักำร
เนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชำชนไดถ้ึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบุ่คคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด
ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัตั้ง
กองทนุได ้บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) คืนใหผู้จ้องซือ้
หน่วยลงทนุโดยโอนเงินขำ้บญัชีเงินฝำก หรือ จ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ภำยในหนึง่
เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมสดัส่วนของเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและ
ผลประโยชนภ์ำยในเวลำที่ก ำหนดอนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณมลูค่ำหนว่ยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ดงักล่ำว จะใชร้ำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี :  
 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดักำรไว ้เพื่อประโยชนใ์นกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำร
บริหำรของบริษัทจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทัง้แนบ
เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
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กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่
ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

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

ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ”  
 
6.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 5.2.1.  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวโดยไม่ตอ้งแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุล่วงหนำ้ ในกรณีที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุครบ
ตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร หรือตำมวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศของบรษิทัจดักำร หรือในกรณีอ่ืนใดภำยใตด้ลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
6.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. บริษัทจดักำร  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค 
หรือดรำฟต ์ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึ่งจะตอ้งอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม 
“บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” 
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ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) 
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธนชำต บมจ.ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. 
ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่
จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำ
กำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนั้น ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผู้สั่งซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะ
ไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค 
หรือดรำฟต ์ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึ่งจะตอ้งอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม 
“บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) 
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธนชำต บมจ.ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. 
ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่
จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำ
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กำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะ
ไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้ผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ ดว้ยบตัร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง 
ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำใหบ้ริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอน กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุ
ขัน้ตอน บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัร ATM ขำ้มเขตหกับญัชีของธนำคำร (ถำ้มี) จำก
บญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้รกิำรบตัร ATM ของธนำคำร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุ
ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะ
นบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุ
ของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะถอื
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้ 
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หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอรม์กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดว้ยบตัรเครดติ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในหนงัสือยืนยนั
กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต  
 
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนนิกำรใหมี้กำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุก ำหนดเพ่ือเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร และผูถ้ือหนว่ยลงทนุมิไดแ้จง้กำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัร
เครดิตไวต้่อบรษิัทจดักำร บรษิัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดดงักล่ำวในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห ์ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำมควำม
ประสงค ์ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้ไม่
ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักล่ำวขำ้งตน้ 3 งวด ติดต่อกนั  
 
ข) กำรใหบ้ริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแลว้แต่กรณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์กำรซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสั่งซือ้ในแต่ละงวดเป็นจ ำนวนเงิน
บำทถว้น ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของ
กำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนังสือยืนยนักำร
ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดักำรมิได้
รบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษทับตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่ำดว้ย
สำเหตใุด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตส ำหรบังวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนครได ้ซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้ับ  
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5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ
สทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ โดย
เป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยห์รือบรษิัทผูอ้อกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดติ
แลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหนว่ยแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักล่ำวซึ่งเป็นรำยกำร
ซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่ำสำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใชบ้ริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได ้โดยแจง้ยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำต่อบรษิัทจดักำร บริษทัจดักำร
จะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดติภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บักำรแจง้ยกเลิกดงักลำ่ว
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้กำรขอแกไ้ขต่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุลว่งหนำ้
ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชำ้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำรใหบ้ริกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรแกไ้ขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี)  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร รวมถึงช่องทำงอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหมี้วิธีกำรขอใชบ้ริกำร ลกัษณะของกำรใหบ้ริกำร และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของช่องทำงนัน้ๆ 
 
6) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดต่อกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริกำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
แบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักล่ำวอำจมีวิธีปฏบิตัิทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับริษัทจดักำรโดยตรง ผูล้งทนุ
จึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนกำร
ลงทนุ 
  
6.2.2.5. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ 
“เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์                                                                           30/09/2021  Page 40 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำร
ก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดังกลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
เขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่ งซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะได้รบัหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรือ
อินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำร  
 
ก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครั้ง  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสัประจ ำตวัตอ้ง
เก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำรำยกำรผำ่น
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์นเขต
กรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
เขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่ งซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผู้
สั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้และมีควำมประสงคจ์ะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัที่
ท  ำรำยกำร ซึ่งถำ้เกินก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือ
รำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.7. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ใน
กรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทันที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้
หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
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กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือวำ่เป็นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใช้
รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนนุหรือเวปไซตข์องบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.8. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุ
ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุมีผลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรจัดสรร
หน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษทัจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมขอ้มลูที่ไดมี้กำรบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของบริษัท
จดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ และบริษัท
จดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้น
กำรเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แกผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วย
ลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3.  
 
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรใชส้ทิธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์อง
บริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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6.2.5.2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้ 
 
(ง) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ซึ่งหมำยถึง ปัจเจกชน บริษัท หำ้งหุน้ส่วน หรือบคุคลอ่ืน ที่เป็นผูอ้ยู่อำศยัในประเทศสหรฐัอเมริกำภำยใตป้ระกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกำ และเจำ้หนำ้ที่ของปัจเจกชน บริษัท หำ้งหุน้ส่วน หรือบคุคลอ่ืนดงักล่ำวที่
กระท ำกำรภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของสหรฐัอเมริกำ ในกองทนุที่ไม่ใช่กองทนุของสหรฐัอเมริกำ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงนิยำมตำมที่ก ำหนดไวใ้น Regulation S 
ซึ่งออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ ค.ศ. 1933 (หรืออำจมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมไดเ้ป็นครำวๆ) ไดแ้ก่:  
 
1. บคุคลธรรมดำที่มีแหล่งพ ำนกัหรือภมิูล ำเนำอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ  
 
2. บริษัท หรือ หำ้งหุน้ส่วนที่จดัตัง้ขึน้และด ำเนินกิจกำรภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมริกำ  
 
3. กองมรดกใดๆ ที่มีผูจ้ดักำรมรดกตำมพินยักรรมหรือตำมที่ศำลแต่งตัง้เป็นบคุคลอเมริกนั  
 
4. ทรสัตใ์ดๆ ซึ่งทรสัตีเป็นบคุคลอเมริกนั  
 
5. ตวัแทนหรือสำขำของนิติบคุคลตำ่งดำ้ว ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ  
 
6. บญัชีที่มิไดม้อบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เวน้แต่ ในกรณีของกองมรดกและ ทรสัต)์ ที่ถือโดยดีลเลอรห์รือผูด้แูล
ผลประโยชนห์รือบญัชีไวเ้พ่ือประโยชนข์องบคุคลอเมริกนั  
 
7. บญัชีที่มอบอ ำนำจใหบ้คุคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เวน้แต่ ในกรณีของกองมรดกและทรสัต)์ ที่ถือโดยดีลเลอรห์รือผูดู้แลผลประโยชน์
ซึ่งบคุคลดงักลำ่วไดจ้ดักำร จดัตัง้ หรือมีภมิูล ำเนำอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดำ) และ  
 
8. หำ้งหุน้ส่วนหรือบริษัทใดๆ ที่ด  ำเนินกิจกำรอยู่ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศอ่ืนและจดัตัง้โดยบคุคลอเมริกนัโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือกำรลงทนุใน
หลกัทรพัยซ์ึ่งมิไดจ้ดทะเบียนภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ เวน้แต่หำ้งหุน้ส่วนหรือบริษัทดังกลำ่วจะไดจ้ดัตัง้และเป็นเจำ้ของ
โดยนกัลงทนุที่ไดร้บักำรรบัรอง (ตำมค ำจ ำกดัควำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎ 501(a) ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งมิใช่บคุคล
ธรรมดำ กองมรดก หรือทรสัต ์ 
 
และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องค ำจ ำกดัควำมขำ้งตน้ ใหค้  ำว่ำ “บคุคลอเมริกนัหรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ” หมำยรวมถึง บคุคลที่อยู่ในค ำจ ำกดั
ควำมตำมประมวลกฎหมำยรำยไดท้ำงสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ ทัง้ยงัรวมถึงบคุคลหรือองคก์รที่จดัตัง้ขึน้ในนำมของหรือเพ่ือประโยชนข์อง
บคุคลอเมริกนัดงักล่ำวขำ้งตน้ และใหค้ ำว่ำ “ผูอ้ยู่อำศยั” หมำยรวมถึง บคุคลที่คงไวซ้ึ่งกำรมีถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อำศยัอย่ำงถำวรในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
โดยไม่ตอ้งค ำนึงว่ำบคุคลนัน้จะอยู่ในถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อำศยันัน้ๆ เป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด  
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6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหนว่ยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบรษิัทจดักำรจะเห็นสมควร
ที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน หรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบรษิัทจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
เอกสำรเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดำและนิตบิคุคล  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำรขำย
คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 
15.30 น.  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วน
สรุปฯ หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่
วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ
ผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

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

7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1. บริษัทจดักำร :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท 
ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ได้เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมูลค่ำขัน้ต ำ่ และ/
หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท 
ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่
ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขั้นต ำ่ และ/
หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำทีท่  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดยกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็น
หลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหวำ่งเวลำใหบ้ริกำร ATM 
ของธนำคำรโดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะ
นบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลให ้ 
 
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
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นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะถอื
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยไดโ้ดยอยู่ใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรตำมหวัขอ้เร่ือง “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจ
ขอยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุที่ผูส้นบัสนนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กำร
ยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเม่ือไดร้บัอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรก่อ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำงระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรอื
อินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวไดท้ี่
บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง



กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์                                                                           30/09/2021  Page 50 

บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขั้นต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัท
จดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นับสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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7.4.6. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัท
จดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำน
ของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหนว่ยได้
ตำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใช้
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คนื
และ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุ
ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
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7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซื ้อขำย ภำยใน
เวลำ 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุใหเ้พ่ิมมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือชีช้วน
ส่วนสรุปฯ หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่
มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บัญชีเงินฝำก
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ในกำรรบัค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร 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 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุอ่ืน ซึ่ง
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจ
กำรจดักำรกองทนุรวม 
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ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

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

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

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุไดภ้ำยในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ 
ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำย
คืนซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทำง และสทิธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้
หลงัจำกที่ไดมี้กำรบนัทึกขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้  
 
กำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุ
บำงกองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยชื่อกองทนุตน้ทำงและก ำหนดเวลำสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุไวใ้น
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อไป  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่ไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษัทจดักำร โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเขำ้หรือออกจำกกองทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนด ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
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(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก
จำกกองทนุใหเ้พ่ิมมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ที่กองทนุปลำยทำงในวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวไว้ในหนงัสือชีช้วน
ส่วนสรุปฯ หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่
มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิัท
จดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
8.2.2. รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง (ถำ้มี)และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อน
วนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลำยทำง (ถำ้มี) และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยจะตอ้งระบุ
จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ำ่กว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรสบัเปลี่ยน 
มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำ
กว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ภำยใตว้ิธีกำรที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำน
ของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
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ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ เวน้
แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่ งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนผำ่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนค ำสั่งของเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำใหบ้ริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครือ่ง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 
ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะถอื
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิง  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและหำกถกูตอ้งก็จะด ำเนินกำรให้นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำงเท่ำกบัจ ำนวนที่ระบไุวใ้นค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุกองทนุ
ปลำยทำงเท่ำกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
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ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ี่บริษทัจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 
ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ัตโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำว
ไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวันท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 
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ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำร
ใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(5) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดั
มำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทั้งนี ้
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
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(6) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุ
ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

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

10.1. บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุเปิด
ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้งนัน้
ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. ในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. (1) หรือ 10.1. (2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่กรณีขอ้ 
10.1. (2) บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำจำกส ำนกังำนได ้ 
 
(2) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบ
ตำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 10.1. (2) จำกผูด้แูลผลประโยชนใ์ห้
ส  ำนกังำนทรำบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได ้ 
 
(4) ในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีย่งัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนแลว้จึงช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งให้
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กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขำยใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวำ่รอ้ยละ 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 ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
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 บรษิทัจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน 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 ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดง
เหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 
11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วันท 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 ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำร
หยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหนว่ยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุส ำหรบัวันดงักล่ำว และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้เกี่ยวกบักำรหยดุรบัค ำสั่งในกรณีดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพเิศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไวใ้นที่
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัใหมี้ประกำศดงักล่ำวไว ้ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใชเ้ป็น
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษิัทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได  ้
 
13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  
กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 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 หรือหนงัสือติดต่อ
กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.4980 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำม
ทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช 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 ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ
ไทยและตำ่งประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ป้องกนัผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตำ่งประเทศ และคำ่ใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดเพื่อใหก้องทนุ
สำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม 
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้รำบลว่งหนำ้ 
โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้
 
(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ย
ละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัที หรือทยอย
ตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกดิค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตัดจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำยไม่
หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ในกำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
 
(2) ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
อนึ่ง กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะระบขุอ้ควำม “บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะ
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี)” ไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักลำ่ว  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
เรียกเก็บทัง้ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรกและภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก  
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15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

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

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็น
ควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
ก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  

(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่
ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด  

(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง  

(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 
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15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดดงักล่ำวในขอ้ 15.2 ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดท ำนองเดียวกนั  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดยีวในวนัที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำย
นัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชี
รบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัทจัดกำร
จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 
ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท
จดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1. ขำ้งตน้แลว้  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่้อมลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ ณ 
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแลว้วำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ  
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อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.5.1.2 หรือขอ้ 15.5.2.2 ขำ้งตน้ ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
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 ์และวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดยเทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัท
จดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำ
สำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยผำ่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสู่สำธำรณชนและสำมำรถใช้
อำ้งอิงได ้
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศโดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่วนัเดียวกบัวนัของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนนิกำรขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนก์่อนทกุครัง้ 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตำม
ระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร 
จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย  
 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีกำรขอผ่อนผนัและค ำนวณแบบ forward 
pricing บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรมีอยู่ ณ วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำร
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ซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุมำประกำศ  
 
2. วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะ
ครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน  
 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำร
ถดัไป  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท ำผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำงอ่ืนที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรถดัไปก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้ตรง
กบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุ
ไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำ
หน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวันท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิฯ 
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษทั
จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
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(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 3 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

ประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอ่ืนแทนกำรประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนั 
เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอ่ืนใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้โดยถือว่ำไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ และบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และ จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่ง
ที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั บรษิัทจดักำรจะจดัใหมี้
ขอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

1.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งนอ้ยกว่ำหนึ่งสตำงค ์หรือต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตำงค์
ขึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมผดิพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษทัจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้โดยรำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(2) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(3) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(4) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุ
ได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
 
ในกรณีที่เหตขุองควำมผดิพลำดซึ่งท ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนด
อตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นตน้ บรษิัทจดักำรจะแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทนุถกูต้อง และ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 
0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง และสง่
รำยงำนดงักล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณรำคำหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน
ดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้  
 
(ก) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษทัจดักำร เพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
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(3) ประกำศชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2)ในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบัภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  
 
(4) ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดซ้ือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  
 
(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำร
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้บริษทั
จดักำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกนัใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำกำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่
ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดแ้ทน  
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุ
ที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบั
ส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผู้ดแูล
ผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผูข้ำยคนื
หน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ 
เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจัดกำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่
ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
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ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีมี่กำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจัดกำรจะชดเชย
รำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกำศกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 2(3) ใน
หนงัสือพิมพ ์ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งเงินชดเชยรำคำใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.  
 
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) :  

17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 30  เดือน กนัยำยน  

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 กนัยำยน 2554  

18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :   

19.1 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยใชว้ิธีกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำก หรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกิน
รอ้ยละ 80 บริษัทจดักำรจะส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลกำรนบัมตนิั้น  
 
19.2 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน  
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหว่ำงกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั  
(4) กำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวล้่ำสดุในโครงกำร  
 
19.3 บริษัทจดักำรอำจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก ำหนดอ่ืนในท ำนองเดียวกนั โดย
กระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้  
(2) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออก
โดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
19.4 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถ้ือหน่วย
ลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได ้ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำส่วนกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งได้รบักำร
ผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร  
(5) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักล่ำวจะน ำ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรจดัตัง้และจัดกำรของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5)  
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมขำ้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทนุ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
19.5  ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 
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19.6  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรซึ่งกระท ำตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภำยใตก้รอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ทกุรำย และเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจำกวนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร แลว้แต่กรณี  
 
19.7 บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยกำรส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเห็นว่ำมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษทัจดักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 5 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้ำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แต่ตอ้ง
รอ้งขอต่อศำลภำยใน 45 วนันบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 
129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. กำรรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทนุใชบ้ริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำเพ่ือกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบคุคลดงักลำ่ว
ในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑใ์นกำรป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบคุคลดงักล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ด้ของ
กองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  
 
20.2. ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้
วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำ
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ในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลำ้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมำยดงักล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ
โดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด หนำ้ที่ในกำร
ตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำงประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำร
ยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
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 (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซื ้อคืนหน่วย
ลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทุนรวมหรือ
บริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผำ่นทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
 
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำร
และกองทนุรวมสำมำรถปฏบิตัิตำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและกองทนุรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) จึงขอสงวน
สิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำยินยอม
บริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือ 
จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ใหก้ับหนว่ยงำนของรฐัทัง้
ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือ
กำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรบัภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็น
และควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลำ่วรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริกำร และด ำเนนิกำรคืนเงินลงทนุตำมมูลคำ่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขัดกบักฎหมำยของประเทศไทย  
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(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกูปิด
บญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตัิบรษิัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด)เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งตน้ บรษิัทจดักำร(รวมถึงผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
20.3. กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก โดย
ติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธีปฏิบตัทิี่
แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน  
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเลิกกำรใหบ้ริกำรซือ้ขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำร
จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยและ/หรือผูล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของบริษทั
จดักำรและบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่
เร่ิมปิดประกำศดงักลำ่ว  
 
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.3.1. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่และจ ำนวนหนว่ยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่  
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำยกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำร
สั่งขำยคืน มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำง
เดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
และเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหน่วยลงทนุซึ่งจดัท ำโดยบรษิัทประกนัชีวิต  
 
20.3.2. กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
 
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติก ำหนด 
โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรที่บริษัทประกนัชีวติก ำหนด ทัง้นี ้บริษัท
ประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรช ำระเงินเพ่ิมเติม 
ตำมที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยทีผู่ล้งทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชวีิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภำยใตก้รอบ
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุทีก่  ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรและไดร้บัช ำระเงินครบถว้นจำก
บริษัทประกนัชีวติแลว้  
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บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ขำ่ยลกัษณะกำรท ำธรุกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลทีบ่ริษัทประกนัชีวิต
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้ดงักล่ำว  
 
20.3.3. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชวีิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ำ่และเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
 
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภัย ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร 
และคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ่ำกว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษัทประกนัชีวติจะสรุปคำ่ใชจ้่ำยดังกล่ำวและจดัส่ง
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตจะ
เปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุน 
เพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัทประกนั
ชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวน
ขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งขำยคืนดงักล่ำว  
 
กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะช ำระ
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวติมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บั
จำกบริษัทจดักำรใหก้บัผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่
หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุซึ่งเป็นไปตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบ
หน่วยลงทนุ  

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจ
กำรจดักำรกองทนุรวม 
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20.3.4. กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุผ่ำนบรษิัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
กรมธรรม ์โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุระหว่ำงกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวติก ำหนดไวเ้ทำ่นัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต  
 
กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทัประกนัชีวิตขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทำง) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง ซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 
เพ่ือน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
 
(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ  
 
(2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุระบใุหมี้กำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง
กองทนุหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึ่งหรือหลำยกองทนุตำมเงื่อนไขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค ์ 
 
(3) กำรปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรมใ์หมี้สดัสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจระงบักำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทีบ่ริษัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ำ่ที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรบัสัดส่วนกำรลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวติ จะจดัส่ง
รำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรำยงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุสำมำรถโทรศพัทส์อบถำมสถำนะกำร
ลงทนุไดท้ำงโทรศพัทต์ำมที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนด  
 
20.3.5. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว  
 
20.3.6. สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
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(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  
 
20.3.7. กำรจดัส่งรำยงำนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ  
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หลงัจำกที่ไดร้บัขอ้มลู
หรือเอกสำรดงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำร (ถำ้มี)  
 
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินดงักลำ่วได้
ทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด หรือรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพ่ิมเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 ครัง้โดย
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำรกองทนุ
รวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำรอ้ย
ละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หำกมี
เหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด 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 ำนำจลงนำมใน
ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้ือว่ำ
ผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือ
ว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุ
รวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัท
จดักำรกองทนุรวม  
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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 :  

บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 
  
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 
  
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
  
2.1.3 แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและมลูคำ่
หน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  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 ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซ่ือสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
  
2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
  
2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์
  
2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 
  
2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหนำ่ย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์ 
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2.2.6 จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
  
2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
  
2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 
  
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่  ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและวิธีกำร
จ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 
  
2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
  
2.2.11 จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุนัน้
ในแต่ละช่วงเวลำ 
  
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
  
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏบิตัิทำงกำรบญัชวี่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนนิธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
  
2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีหรอืปีปฏิทินเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รำยงำนดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของกองทนุรวมเปิด 
หำกเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมปีปฏิทินใหส้่งรำยงำนภำยใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือน
ของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว หรือเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณี
เลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมรอบปีบญัชี ใหบ้ริษัทไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรบัปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้
ควำมประสงคไ์ว ้
  
บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้รำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสดุไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้ม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
  
2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
  
2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
  
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
  
2.3.6 จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำเกิน
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มี
มลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษัทจดักำรเพ่ือใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้
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2.3.7 ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัสิน้ปีบญัช ี
  
2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 
  
2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
  
2.4.1 จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุตรวจดหูรือ
รอ้งขอได ้
  
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
  
2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 
  
2.4.4 จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน  จะเก็บรกัษำทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
  
2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ                            
  
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุน" 
หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
  
2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี 

2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 
  
2.5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
  
2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร (ถำ้
มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและข้อผกูพนัระหว่ำงผูถ้อื
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่ชกัชำ้ 
  
2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 
  
2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
 
2.6.1 ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำร
กองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
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เง่ือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.  
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-232-2345 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำรในขอ้ "ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนต์ำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน 
เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และหรือบญัชี
ทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์ำ่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรพัย์
ดงักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร  
 
(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื้อ
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บั
ข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 
 
(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อ่ืนๆ  
ข) จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
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ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณหน่วย
ลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บริษทั
จดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื แลว้แต่กรณีตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเรื่องก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกบริษัทจดักำร  
 
(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี 
 
(11) ดแูลใหบ้ริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเครง่ครดั หำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมใหแ้จง้บริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่
ตำมมำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแตว่นัที่
ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักลำ่ว  
 
(12) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแลว้ หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
 
ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  ำระบญัชีกระท ำ
กำรหรืองดเวน้กระท ำกำรตำมมำตรำดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัชำ้  
 
(15) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์องโครงกำร
จดักำร  
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(16) ดแูลเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุที่ลงทนุในต่ำงประเทศ รวมทัง้ดแูลกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุผ่ำนระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถว้น 
 
(17) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏบิตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึงกำร
ลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจ
ใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่
เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำรเพิ่ม
ภำระหนำ้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะ รบัหนำ้ที่ดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษทัจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
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(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
ตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำรแจง้
กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน
เวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิ
โดยพลนั  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่มี
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สำขำกรุงเทพฯ  
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศพัท ์02-232-2345 
 
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  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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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 :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
(ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม) 
 
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 ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับรษิัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
  



กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์                                                                           30/09/2021  Page 86 

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) :  

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 :  
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13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

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

 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้ 
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีทีผู่ร้บั
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึงท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร หวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทุน 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  
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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  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำรและ 
เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุให้
บริษัทจดักำรปฏิบตัติำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์                                                                           30/09/2021  Page 89 

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรก
ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออก
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงิน
ที่ไดร้บัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษทัจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และ
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรอื
ผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมุดบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือว่ำ
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของกองทนุ
และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจบุนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่ำถูกตอ้งเม่ือ
รำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บั
กำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะ
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรใน
กำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1. กรณีที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1. เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.1.2. เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์ินดงักล่ำวและเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผู้
ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนี ้ดว้ยทรพัยส์ินดงักลำ่ว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินนัน้ได้ และในกรณีที่มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บรษิทัจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัย์สินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนีค้ืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มสีทิธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงิน
คืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แต่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่ำงอ่ืน  
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำ เงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้ทัง้นี ้หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดสุ้ทธินัน้ไม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.1.4. เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1. ก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมติพิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บริษทัจดักำรจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.2.2. เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก ำหนด
รำคำทรพัยส์ินนัน้เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินดงักล่ำวดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดักำรอำจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมก็
ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหว่ำงทีบ่ริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว บรษิัทจดักำรอำจจัดหำ
ผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำว  
ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทนุรวม 
 
16.3. ในกรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้้ถือหน่วยทกุรำย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้เป็นผูมี้สทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวม
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
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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 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่
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  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มตขิองผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่ก ำหนด
ไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
แต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้มี) 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด ้
รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
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 
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22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำร กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน  
 
22.1.3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงกำร
จดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้
ลงทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1  
 
22.2.2 แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
  
22.2.3 จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์
ตำมขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุ
รวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอนทรพัยส์ิน
คงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน บริษัท
จดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
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โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัท
จดักำรกองทนุรวม  

 



                          - ก�����	
��ก������	����	��������� -              บริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 

 

 

��������	
�����������������ก���������� 
 

 

 

�������	�ก��������ก��ก����� ก������ ���ก�� (����������ก���)  ������������ !	"������#�$�%$&�
'�����%��&�(&� �) ���)&��"�*��)+!����+��$��"�ก�����,���ก�����ก������& -	�& -	)���������ก��
��������&.���� !	���ก	.�&/!ก0���(��/�&� � .,12�,�3� � .���"��+!��#4����(�5+�� -	)� .������ !	��4(&�0���
-���"����)���(�5 

 
 
 
 
 

 
 

+!� �������	��� 6666666666666 
(�����&����7�8 �� &��	ก�) 

1�)9��,���������4:;����<��9��ก�� 
 

 
 

 
 
 
 
  


