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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ค าจ ากัดความ :  
 
ในเอกสารฉบบันี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้  
 
โครงการจัดการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50  
 
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50  
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์  
 
วันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดเม่ือสิ้นวันท าการที่ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายนัน้ บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหนว่ยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายนั้น หักด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
 
ก าไร หมายถึง ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงาน และก าไรสะสมทุกรายการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมี
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มูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จ ากัดนั้น  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ :  

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ช้ัน 1 โซนเอ ช้ัน 2 โซนเอ และชั้น 12  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Krungsri SET50 LTF  
 
1.3. ชื่อย่อ : KFLTF50  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  
การระดมทุน : ในประเทศ  
ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง  
 
1.5. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  
 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในคู่มือภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว และซื้อหน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น จึง
เป็นผู้มีสิทธิได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีโดยน าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้  
 
1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  
 
เง่ือนไข :  

ไม่มี  
 
2.2. มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จ านวนหนว่ยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  
 
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือครั้งแรก : 2,000.00 บาท  
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท  
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท  
จ านวนหน่วยลงทุนขั้นตา่ของการสั่งขายคืน : 100 หน่วย  
 
2.9. มูลค่าหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : 0.00 บาท  
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ า : 0 หน่วย  
 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงที่สดุกับผลตอบแทนของดชันี SET 50 
 
2. จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับ
ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปบีัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
สัดสว่นการลงทุนดังกล่าว จะกระท าภายใต้สภาวการณ์ทีป่กติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนที่ก าหนดได้อัน
เนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทนุที่ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการดังกลา่วแกผู่้ลงทุนทราบเป็นการทัว่ไป 
เช่น เปิดเผยในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 
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3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง  
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ  
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน  
 
การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน  
 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  
 
3.4. ลักษณะพเิศษ :  
 
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน 
 
1. ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนเพ่ือกองทุนโดยพิจารณาดัชนี SET 50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET 
50 มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้ทั้งนี้ การลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ใน
สัดสว่นที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว 
 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงดัชนีทีใ่ช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนให้ไดใ้กล้เคียงดังกล่าวได้ โดยดัชนีที่จะ
น ามาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์โดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วันท าการ 
 
3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตวัแปร (Structured Note)  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนชื่อกองทุนให้เป็นกองทุนรวมทั่วไปประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของการใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแกผู่้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เป็นการแก้ไขโครงการและถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้  
 
3.5. การลงทนุในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ  
 
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
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3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุน :  
 
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตาม
กฎหมายไทย ดังต่อไปนี้  
(1) หุ้น  
(2) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น  
(3) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรอืใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)  
(ข) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธติาม
ตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ไดแ้ก่  
(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก ่ 
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลกัหลัง หรือผู้ค้ าประกัน  
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซ่ึงก าหนดวันใช้เงิน
ตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้  
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ  
(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอนัดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอ่ืนที่ส านักงาน
ก าหนดเพ่ิมเติม  
(2) ตราสารแห่งหนี้ทัว่ไป ไดแ้ก ่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก ่ 
(ก) ตั๋วเงินคลัง  
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ าประกัน  
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกนั ทั้งนี้ ตราสารดังกลา่วต้องมี
ลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย  
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ส านักงาน
อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดย
ได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย  
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  
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(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์  
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านักงานก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการต้องปฏิบัติให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น  
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ าประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ านวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ใน
ราคาดังกลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวธิีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส าเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ  
(3) เป็นตราสารที่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น  
(ข) ในกรณีทีผู่้ออกตราสารเป็นนติิบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ  
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก ่ 
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ
จัดการ  
ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ าประกัน การค้ าประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มี
เง่ือนไข  
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)  
3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
3.6.1.6 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)  
3.6.1.7 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่มี  
 
 

  



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50                                                                                  02/07/2015   Page 7 

3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  
 
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าเปน็ตรา
สารดังกล่าว  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่ 
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์ินทุกประเภททีผู่้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกลา่วเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกลา่วดว้ย  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแตล่ะรุ่น เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้เม่ือค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ  
 
(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเปน็สาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบัทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกลา่วด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้
ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราสว่นดังกล่าว  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้อ 3.7.1.6 
(1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดยีวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคูส่ัญญา รวมในอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวด้วย  
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ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกลา่วรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  
 
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน 
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บรษิัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้เหตแุห่งการเพิกถอนหมดไป  
 
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรับหุ้นสามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน  
 
ตราสารแห่งทุนตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2)  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย  
 
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน 
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(3) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.2 (2.6)  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย  
 
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 เพ่ือ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ 
 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกนั หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผูส้ลักหลงั ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือค านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาแลว้ ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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3.7.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกนั หรือคู่สัญญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
 
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
 
(2) อัตราที่ค านวณได้จากน้ าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น  
 
3.7.1.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค านวณตวัชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และขอ้ 3.7.1.6 (1) แลว้แต่กรณี ก็ได ้ 
 
3.7.1.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เป็นจ านวนที่มีมูลคา่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายุกองทนุ
รวมส าหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ป ี 
 
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้  
 

(2) ธนาคารพาณิชย ์ 
 

(3) บริษัทเงินทุน  
 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 

(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
 

(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
 

(7) ธนาคารต่างประเทศ  
 

การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว  
 

(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุนรวม  
 

(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมซึ่งเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป  
 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมค านวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ข้อนี้ไดส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น  
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทีมี่ลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น ทั้งนี้ จะค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราสว่นดังกล่าว  
 
เม่ือบริษัทจัดการได้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดดังกล่าวแลว้ บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท าการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ตรวจสอบการปฏบิัติดังกล่าว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแตว่ันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย  
 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏบิัติตามวรรคหนึ่งได้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น  
 
3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาด
เงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปบีญัชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.9 
ได้ส าหรับรอบปีบัญชีนั้น  
 
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs)  
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบด าเนินการ  
 
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การค านวณมูลคา่ธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจดัการจะค านวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึง
วันที่ค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว  
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราสว่นดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได ้ 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบวุันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวใหผู้้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันทีธุ่รกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
ส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
3.7.1.14 บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบส าคัญแสดงสทิธิที่
จะซ้ือหุ้น ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ ใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกลา่ว รวมใน
อัตราส่วนส าหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่ก าหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ก็ได ้ 
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลคา่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้  
(2) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราสว่นการลงทุน
ดังต่อไปนี้  
(ก) นับมูลค่าทีผู่้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนทีผู่้ออกตราสารดังกล่าว  
(ข) นับมูลคา่ของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนทีผู่้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของ
หุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคัญแสดงสิทธหิรือใบแสดงสิทธิดังกลา่ว แลว้แต่กรณี  
(3) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุันธ์ ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้ 
(ก) นับมูลค่าทีผู่้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนทีผู่้ออกตราสารดังกล่าว  
(ข) นับมูลคา่ของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนทีผู่้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง 
ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลคา่ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซ่ึงคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแตก่รณี  
(4) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวธิีหนึ่งดังต่อไปนี้  
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ  
(ข) นับมูลคา่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนส าหรับทรัพยส์ินที่ก าหนดไว้ในโครงการนี้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยตรง  
(5) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลคา่
ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนส าหรับหลักทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามคู่สัญญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 ขอ้ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และขอ้ 3.7.1.6 (1) ก็ได ้ 
 
3.7.1.15 ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.16 ด้วย  
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราสว่นผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได้  
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกวา่หนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผู้ค้ าประกัน บรษิัทจัดการจะเลือกค านวณอัตราส่วนทีผู่้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้  
 
3.7.1.16 การค านวณอัตราส่วนทีผู่้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันตามข้อ 3.7.1.15 จะท าได้ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวได้ท าการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
 
3.7.1.17 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทใดตามสัดสว่นจ านวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุ
ให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลคา่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้นนี้ บรษิัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพ่ิมทุนนั้นโดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวนันับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิ
จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนนั้น  
 
3.7.1.18 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะทีล่งทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่
เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี้ ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วันนับแตว่ันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) ตราสารแห่งทุนนั้น ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบรษิัทจดทะเบยีนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
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(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนถูกปรับลดอันดบัความน่าเชื่อถือ  
 
3.7.1.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทุนหรือในขณะที่ได้มาเปน็ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรบัช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราสว่นที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
3.7.1.20 ในกรณีที่การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษทั
จัดการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ  
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บรษิัทจัดการสามารถรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนได้  
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษทัดังกลา่ว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้าม
จุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจ
ควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทั้งนี้ การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บรษิัทจัดการจะลดสดัสว่นตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทุนได้มาจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืน  
 
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทุนหรือในขณะที่ได้มาเปน็ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.13 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 ข้อ 3.7.1.19 และ ข้อ 3.7.1.20 และการเกิน
อัตราส่วนดังกลา่วมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพยส์ินนั้นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
3.7.1.22 บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
3.7.1.23 ข้อจ ากัดการลงทุนขา้งต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในกรณีทีป่รากฏเหตตุามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบรษิัทจัดการจะ
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด าเนินการของบริษทัจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  
 
3.7.1.24 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของหุ้นจดทะเบียนในดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมอัตราส่วนการลงทุนต่อหนึ่ง
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
รายละเอียดกรณี Specific :  
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25  
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20  
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3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในต่างประเทศ :  

ไม่มี  
 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
5. การรับช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :  

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัท
จัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืนทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังนี้  
 
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ริษัท
จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธใินเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้  
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สนิดังกล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ มารวม
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้
ด้วยทรัพย์สินดังกลา่วแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และใน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น  
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมี่สิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนบัตั้งแต่วันถดัจากวันทีบ่ริษัทจัดการไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบรษิัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายกไ็ด้ ทั้งนี้ หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธนิั้นไม่คุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดังกลา่วมารวมค านวณเปน็มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 
5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
5.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สนิอ่ืนที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บรษิัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียง
ข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน ์ 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้จากการรับช าระหนี้ มูลคา่ของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้  
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5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
ก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกลา่วดังนี ้ 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บรษิัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินดังกล่าว  
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทุนรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้้ถือหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็น
ผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษิัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้นมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
6.1. ช่ือท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.  
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ ์21 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศัพท ์0-2788-8000 

6.2. เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระท าไดต้่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ อันเป็นสาระส าคัญของสัญญานี้ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจัดการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วมี
ผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้าที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แลว้ทั้งหมด
ของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน  
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบัติผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บรษิทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
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จากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแตว่ันที่ไดแ้ก้ไขเสรจ็สิ้นหากผูดู้แลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาก าหนด บรษิัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับแตว่ันครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืน
แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน 
 
6.3. สถานที่เกบ็รักษาทรัพยส์ินกองทุนรวม :  

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0-2788-8000  
 
7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญัรัตน ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  

 
8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :   
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  

 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายให้ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง  
 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  
 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2296-2000  

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมหรือยก เลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการ
แต่งตั้งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบตัิงาน ไดภ้ายใต้ระบบงานเดียวกันกบัผูส้นับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏบิัติ หน้าที่อยู่ก่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

 
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
หมายเหตุ :  

 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

 
หมายเหตุ :  
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13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

13.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พร้อมกับใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหผู้้ที่สนใจลงทุนและ
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนสว่นข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาท าการ  
 
13.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
เม่ือผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท ในการจองซ้ือแต่ละ
ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 300,000 บาทถ้วน เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
อนุญาตให้ลงทุนเกิน 300,000 บาทได ้ผู้จองซ้ือต้องกรอกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 13.5 เร่ือง“เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี” และ ช าระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บรษิัทจัดการ หรือ 
ผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในด้านหน้าของหนังสือชี้ชวน โดยมีวิธีการช าระเงิน ดังนี้  
 
(1) กรณีจองซ้ือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้จองซ้ืออาจช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวันเดียวกับ
วันที่จองซ้ือหน่วยลงทุน โดยผู้ช าระเป็นเช็คต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50”  
 
(2) กรณีจองซ้ือผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนอื่น  
 
ผู้จองซ้ืออาจช าระเป็นเงินสด เช็ค หรือ ดราฟต์ โดยผู้จองซ้ือที่ช าระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้น
ระยะยาวอยุธยา SET50” หลังจากที่ได้รับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนจะมอบส าเนาค าขอเปิด
บัญชีกองทุน และ ส าเนาค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้จองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รบัจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50” ที่บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วง
ดังกล่าวทั้งหมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์กองทุน และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซ้ือ
หน่วยลงทุนของผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้วเทา่นั้น  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ทางโทรศัพท์  
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ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบับรษิัทจัดการไม่ได้ ผู้
จองซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนและขอคนืเงินค่าจองซื้อไม่ได้  
 
(3) วิธีการจองซ้ือผ่านเครื่อง ATM ของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 300,000 บาทถ้วน ด้วยบตัร ATM 
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัตติามขั้นตอนการท า
รายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะท าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการ
ใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันท ี 
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกดิข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุน
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(4) วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิด
บัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่ริษัท
จัดการก าหนดไว ้ 
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 10,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ละอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แลว้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพทข์องบริษัท
จัดการ  
 
(5) วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวไดท้ี่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผูส้ั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี” 
และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บรษิัท
จัดการก าหนดไว ้ 
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 10,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 

2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ  
 
13.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบัช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว ใน
กรณีที่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกวา่มูลค่าโครงการจัดการ การจัดสรรหนว่ยลงทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือ
ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซ้ือพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน ที่จองซ้ือ
ให้แก่ผู้จองซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
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13.4.การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะช าระคา่จองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนใหผู้้จองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถดัจากวันสิ้นสดุการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือ
หน่วยลงทุน หากบรษิัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัท
จัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่ครบก าหนด ทั้งนี้ ในการค านวณมูลค่าหนว่ยลงทุนทีข่ายได้
แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
13.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี :  
 
ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบรษิัทจัดการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซ้ือ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดังนี ้ 
 
กรณีบุคคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
กรณีนิติบุคคล  
 
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ซ่ึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง  
 

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
 

ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหลา่นั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใชส้ิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือขอเปิดบัญชีกองทุนที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้จองซ้ือขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บัตร ATM ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
จ่ายช าระค่าซื้อหรือรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยด าเนินการแต่ละกรณีดังนี ้ 
 
(1) ผู้จองซ้ือที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแลว้  
 
ผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยกรอกหมายเลขบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ใน
เอกสารข้างต้น  
 
(2) ผู้จองซ้ือที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้จองซ้ือต้องกรอกค าขอเปิดบัญชีเงินฝากและค าขอใช้บัตร ATM ก่อน แล้วจึงด าเนินการตาม ข้อ (1)  
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(3) ผู้จองซ้ือที่มีบัญชีเงินฝากแล้วแต่ยงัไม่มีบัตร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้จองซ้ือต้องกรอกค าขอใช้บัตร ATM ก่อนแล้วจึงด าเนินการใน ข้อ (1) บัตร ATM ดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นกรรมสทิธิ์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา การใช้บัตร ATM ดังกล่าว รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- หักบัญชี 
- Internet 
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนได้ทุกวนัในเวลาท าการ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน” โดยจะเร่ิมขายหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วันท าการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก และวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ค าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน และค าขอเปิดบัญชีกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 13.1  
 
14.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน :  
 
วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 13.1  
 
14.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
14.2.1. บริษัทจัดการ  
 
ผู้สนใจจะต้องสั่งซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแตล่ะครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน โดยช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับส านักงานของผู้สนบัสนุนที่รบัค า
สั่งซ้ือ หรือหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณสีั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซ้ือ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่ง
บริษัทจัดการจะเปดิเป็นบัญชีกระแสรายวัน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสั่งซ้ือว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนา
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผูส้ั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการท ารายการในแตล่ะครั้ง โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยังไม่สามารถน าเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเปน็รายการซ้ือในวันที่
น าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันท าการนั้น
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้สั่งซ้ือนั้น
และจะด าเนินการใหผู้้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท ์ 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่ว 
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบับรษิัทจัดการไม่ได ้ 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้  
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น  
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เม่ือสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื้อจะได้รับ เว้นแต่เป็นไปตามวิธีการใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหวัขอ้ “วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” โดยบริษทัจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
14.2.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้สนใจจะต้องสั่งซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแตล่ะครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน โดยช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับส านักงานของผู้สนบัสนุนที่รบัค า
สั่งซ้ือ หรือ 
 
หักบัญชีบัตรเครดติ ในกรณีสั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวนัสั่งซ้ือ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการ
จะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนั เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคา่สั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแลว้ เจ้าหนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้สั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการท ารายการในแตล่ะครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยังไม่สามารถน าเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเปน็รายการซ้ือในวันที่
น าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันท าการนั้น
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น
และจะด าเนินการใหผู้้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบับรษิัทจัดการไม่ได้  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได ้ 
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บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น บรษิัท
จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เม่ือสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ได้รับ เว้นแต่เปน็ไปตามวิธีการใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหวัข้อ “วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
14.2.3 วิธีการซ้ือผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ด้วยบัตร ATM 
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัตติามขั้นตอน การท า
รายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะท าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการ
ใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลคา่สูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันท าการซ้ือขายให้ถือว่าเปน็การสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันท าการซ้ือขายนั้น โดยใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายโดยเป็นราคาที่ได้รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เป็น
เกณฑ์ในการค านวณ ส่วนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหลังเวลาปดิท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันท าการซ้ือขาย
หรือการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายถัดไปโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ 
ณ สิ้นวันท าการซื้อขายถัดไปโดยเป็นราคาที่ได้รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุน
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
14.2.4 วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูส้ั่งซ้ือมีความประสงค์ที่จะช าระค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าด้วยบตัรเครดิต ผู้สั่งซ้ือจะต้องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต  
 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะด าเนนิการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนก าหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจง้การเลื่อนการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตไวต้่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดติส าหรบังวดดังกล่าวในวันท าการซ้ือขายถดัไปทุกครั้ง  
 
ในการก าหนดงวดการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าทุกสปัดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค ์ 
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ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหวัข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ขั้นต่ า 2,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ผา่นบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะยกเลิกการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าของผู้สัง่ซ้ือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผูส้ั่งซ้ือ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษทัจัดการไม่สามารถด าเนินการหกับัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชบีัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผูส้ัง่ซ้ือกรอกและยื่นแบบฟอร์มการ
ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ า พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยนืยันการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิตครบถว้นแล้ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน  
 
2) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจ านวนเงินที่ต้องการสั่งซ้ือในแต่ละงวดเป็น
จ านวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่ า 2,000 บาท โดยต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลคา่สูงสดุของการท ารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซ้ือของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักบญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถัดไปตามปกติ  
 
4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการทีส่ามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทุน  
 
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 2 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน  
 
6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเทา่นั้น 
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณ ี 
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดห้ักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหนว่ยแลว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็น
รายการซ้ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตใุด  
 
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าได ้โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าต่อบรษิัทจัดการ บริษทั
จัดการจะด าเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชบีตัรเครดิตภายใน 7 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกบัการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  
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3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บรษิัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขข้อผดิพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับ  
 
14.2.5 วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่ริษัท
จัดการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายดังกล่าว ซ่ึงได้รับการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการนั้น ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่ว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท โดยจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการท ารายการในแต่ละครั้ง 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพทข์องบริษัท
จัดการ  
 
14.2.6 วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือช าระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดติ ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนใน
หัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปดิบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บรษิัท
จัดการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายดังกล่าว ซ่ึงได้รับการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการนั้น ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท โดยจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการท ารายการในแต่ละครั้ง 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกต ิ 
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซื้อแล้ว  
 

2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
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5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ  
 
14.2.7 วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพ่ิมเติมช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี ก่อนทุกครั้ง  
 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะ
ท าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การให้ท ารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าและ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการท ารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ 
 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตัิตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด ให้ถือวา่เป็นการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายดังกล่าว ซ่ึงได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณหน่วยลงทุน 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุน 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
 
14.2.8 การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ และปิดประกาศใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง 
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14.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่มีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงท าให้การเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้ส าหรับการสั่งซ้ือมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการที่ได้จดทะเบียนไว้ บรษิัทจัดการจะท าการจัดสรรหนว่ยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน จน
เต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสั่งซ้ือ บริษัทจัดการจะท าการคนืเงินค่าสั่งซ้ือที่ไม่ได้รับการจัดสรร 
โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 3 วันท าการนับจากวันทีส่ั่งซ้ือโดยไม่มี
ดอกเบี้ย  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศัพท์ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
14.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.3  
 
14.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการใช้สทิธิปิดรบัค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ
ส านักงานของผูส้นับสนุน  
 
(2) ในกรณีที่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกิน 500,000 บาท บริษัทจัดการอาจพิจารณาอนุญาตใหล้งทุนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว 
 
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณา ปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ  
 
(ก) ค าสั่งซ้ือของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายใดที่เป็นเงินสด  
 
(ข) ค าสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลัก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้  
 
(ง) บริษัทจัดการมีวัตถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกลา่วและบรษิัทหรือห้างหุน้ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผูล้งทุนที่เป็นบคุคลดังที่
กล่าวมาขา้งต้น 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จ าหนา่ยหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท าการซ้ือขายถัดจากวนัที่จ าหน่ายหนว่ยลงทุนได้เต็มตามจ านวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่าบรษิัทจัดการจะ
เห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศวันที่จะท าการเสนอขายครั้งต่อไปให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับพร้อมกับปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและส านักงานของผูส้นบัสนุน  
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14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซ้ือ ขาย
คืน หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้  
 
กรณีบุคคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
กรณีนิติบุคคล  
 
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ซ่ึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 
ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหลา่นั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใชส้ิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  
 
14.7. วันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนได้ทุกวนัในเวลาท าการ  
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
- สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทุน 
 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบส าคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันบรษิัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รบัเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินปันผล (ถ้ามี)  
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บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซ้ือ ซื้อหรือขายคืน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จ านวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก และกรณีการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันที่จัดสรร
หน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
(1) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานการถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะน าส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
(2) ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้  
 
หากปรากฏข้อผดิพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท าการทักท้วงข้อผดิพลาดภายใน 
7 วันท าการนบัแต่วันที่ได้รบัหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนอาจจะด าเนินการออกใบส าคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอเพ่ือน าไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าขอให้ออกใบส าคัญหนว่ยลงทุน ซึง่ขอรับได้ที่ส านักงานนายทะเบียนหนว่ยลงทุน  
 

ข) ยื่นค าขอให้ออกใบส าคัญหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 เร่ือง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ในการออกใบส าคัญหนว่ยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 

ค) นายทะเบียนหนว่ยลงทุนโดยได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบส าคัญหนว่ยลงทุนให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในค าขอ ให้ออกใบส าคัญหนว่ยลงทุน ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในค าขอให้ออก
ใบส าคัญหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ย
ลงทุนประสงค์จะให้ออกใบส าคญัหน่วยลงทุนส าหรบัจ านวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
 

ง) ใบส าคญัหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซ่ึงจะระบุชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบส าคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทจัดการและประทบัตราส าคัญหรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์จะอนุญาตให้ท าได ้ 
 

จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบส าคัญหน่วยลงทุน หากจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าวจะต้องน าใบส าคัญหนว่ยลงทุนมาส่งมอบคืนนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเขา้ระบบไร้ใบส าคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะท าให้การขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้นมีผลได ้
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 
(1) การน าส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุน (Confirmation Note) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะน าส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซ่ึงได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ 
อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซ่ึงจะน าส่งภายใน 2 วันท าการนบัตั้งแต่วันถดัจากวันที่จัดสรร
หน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามปกติได ้
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(2) การน าส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะน าส่งรายงานการถือหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยน าส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่ ระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตามทีผู่้ถือหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงค์ไว้ 
 
(3) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมการใช้สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนจะปดิประกาศให้ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบัตสิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเกา่และรายใหม่ ดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึ่งลงทุนในกองทุนนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนมีความ
พร้อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจัดการจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหนา้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอรับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงานของทางราชการ
ออกให้ มาแสดงเพ่ือขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือส านักงานของผู้สนับสนุนตามที่ก าหนด 
และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกบัที่มารับสมุดบัญชีฯ ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ตดิต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนไปแลว้ บริษัทจดัการจะไม่น าส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ยังไม่ได้ติดตอ่ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดัการจะน าส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธกีารที่ก าหนดไวใ้นโครงการ
จัดการ 
 
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหม่ซ่ึงสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรกโดยที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนสามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ได้แล้ว เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รบัค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซ้ือได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นให้แกผู่้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทุนรายใหม่ดังกล่าว 
 
3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือบริษัท
จัดการได้รับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวา่สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผูส้ั่งซ้ือเป็นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและใหใ้ช้เป็นหลักฐานในการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุบันทกึรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปจัจุบันได้ตั้งแต่วันท าการถัดจาก
วันท ารายการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเม่ือรายการดังกล่าวตรงกันกบั
ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
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16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 

16.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
 

รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

16.2.1. บริษัทจัดการ :  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
ก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าได้  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหนว่ยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้ว ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เร่ือง “วนัและเวลาที่ท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการขายคืน 
เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งขายคืนหนว่ยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เม่ือสิ้นวันท าการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ค านวณราคารบัซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.2.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
ก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าได้  
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เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหนว่ยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้ว ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนบัสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เร่ือง “วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เม่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนวา่ถูกตอ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้เปน็หลักฐานต่อไป  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เม่ือสิ้นวันท าการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ค านวณราคารบัซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.2.3 วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 

ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหวา่งเวลาให้บริการ 
ATM ของธนาคารโดยปฏบิัติตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM จนครบทุกขั้นตอน  
 
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเวลาปดิท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการค านวณโดยเป็นราคาที่ได้รับ
รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่วนการสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนหลังเวลาปิดท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันท าการ
ซื้อขาย หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปโดยใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซ้ือขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณโดยราคาที่บรษิัทจัดการรับซื้อคืนนั้นต้องเป็นราคาที่ได้รบัการรับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนด
มูลค่าสูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้โดยอยู่
ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจดัการตามหัวข้อเร่ือง “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหวา่งเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนทีผู่้สนับสนุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเม่ือได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อน
ปิดการใหบ้ริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตวัผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซ้ือขายดังกล่าว ซ่ึงได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนด
มูลค่าสูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันท าการถดัจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับแต่วันท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  
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ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นทาง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคนื สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษิทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์แลว้น าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตวัผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วันท าการซ้ือขายดังกล่าว ซ่ึงได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนด
มูลค่าสูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันท าการถดัจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับแต่วันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพ่ิมเติมช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันท า
การก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนด
มูลค่าสูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหนา้จอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด ใหถ้ือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อน
ปิดการใหบ้ริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ และปิด
ประกาศใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันท าการ  
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพ่ิมเติม :  

16.3.1. วันและเวลาที่ท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนได้ทุกวันในเวลาท าการ ภายในเวลา 15.30 น. 
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16.3.2. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเขา้บัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 
วันท าการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ในการรับค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถ
โอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บรษิัทจัดการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(2) รับเช็คทางไปรษณีย ์ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 4 วันท าการถดัจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนอื่น 
ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 4 วันท าการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหนว่ยลงทุน 
 
16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 
รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 
17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
ช่องทางการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

(1) บริษัทจัดการจะรับค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้วยกัน โดยด าเนินการตามวิธกีารโอนย้ายการลงทุนในหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่งที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ 32.  
 

(2) บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับกองทุนรวมอ่ืนที่จัดอยู่ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด ์(Krungsri Thailand Family) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทางและกองทุนรวมในกลุ่มกองทุนกรุงศรีไทย
แลนด์ที่มิใช่กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนต้นทาง และไม่รับค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในกรณทีี่กองทุนเป็นกองทุนต้นทางและกองทุน
รวมในกลุ่มกรุงศรีไทยแลนด์เป็นกองทุนปลายทาง  
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(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงการเปดิรับค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการบังคับใช ้ 
 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกลา่วหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษทัจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคนืซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแลว้ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราวและ/หรือถาวรในกรณีทีบ่ริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันท าการกอ่นการใช้สิทธิปิดรบัค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนบัสนุน  
 
17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามข้อ 17. (1) และ (2) ที่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันในเวลาท าการ หรือตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันท าการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  
 
17.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 เร่ือง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน”  
 
17.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 

(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคืนของวัน
ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)  
 

(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเขา้กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวันท าการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  
 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายและรบัซื้อคืนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา้งต้นต้องเป็นมูลค่าที่ไดร้ับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
 
17.4 วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าในการสับเปลี่ยนไม่ต่ า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ในการสั่งสบัเปลีย่นแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผล
ให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนด
มูลค่าสูงสดุของการท ารายการในแตล่ะครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
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บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทผา่นช่องทางที่บริษัทจัดการด าเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนที่ด าเนินการได้ลว่งหน้า 3 วันท าการก่อนวันที่เปิดใหบ้ริการแกผู่้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะหยุดรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว  
 
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน”  
 
ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนได้ทุกวันในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถว้นชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป  
 
(2) วิธีการสับเปลี่ยนผา่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการดว้ยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านค าสั่งของเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลา
ให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบตัิตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน  
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปดิท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันท าการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น  ส่วนการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาปดิท าการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครในวันท าการซ้ือขาย หรือ การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวนัหยุดท าการซ้ือขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท า
การซ้ือขายถัดไป  โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหวัข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์และใช้อ้างอิง  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุน
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและหากถูกต้องก็จะด าเนินการ
ให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนยกเลิกหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทางเท่ากับจ านวนที่ระบุไว้ในค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนและเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทุน
กองทุนปลายทางเท่ากับจ านวนหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  
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(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิองบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวนัท าการซ้ือ
ขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการ
ซื้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน” 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทผา่นช่องทางที่บริษัทจัดการด าเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนที่ด าเนินการได้ลว่งหน้า 3 วันท าการก่อนวันที่เปิดใหบ้ริการแกผู่้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะหยุดรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถกูต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผูส้ั่งสับเปลี่ยน
แล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษิทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์แลว้น าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพทข์องบริษัท
จัดการ  
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(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวนัท าการซ้ือ
ขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการ
ซื้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน” 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทผา่นช่องทางที่บริษัทจัดการด าเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุนที่ด าเนินการได้ลว่งหน้า 3 วันท าการก่อนวันที่เปิดใหบ้ริการแกผู่้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะหยุดรับค าสั่งสบัเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่ว  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ  
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(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพ่ิมเติมช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ
ก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการซ้ือหนว่ยลงทุนตามที่ระบใุนหัวข้อ 
“การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน”  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหนา้จอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา  
 
การสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหัวขอ้ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุน” ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ และปิด
ประกาศใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเปน็ท าให้ไม่สามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
(2) มีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึ้นไปและคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(3) มีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับตั้งแต่
วันท าการถัดจากวันที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม
กรณีตาม (1) และบรษิัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
 
(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รบัความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดังกลา่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุนั้นหากถึงวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุน
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่้ถือหน่วยลงทุน
ที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่สั่งขายคืนหนว่ยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป  

 
19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื หรือไม่รับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว 
หรืออาจหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ  
 
(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือ
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน1 วันท าการ เว้น
แต่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ได้รบั
มาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและสถานทีต่ิดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันท าการบริษัทจัดการจะรายงานการ
เปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนั้น
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการ
เปิดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทีส่ามารถกระท าไดด้้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
2. บริษัทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแลว้หรือหยุดรบัค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตั้งแต่หนึ่งสตางคข์ึ้นไป
และคดิเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนที่ใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัทจัดการหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการตดิต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนออกไปได้ 

 
21. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่
ก าหนดดังกลา่วต้องสามารถปฏบิัติไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
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22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้าม)ี 
และที่ปรึกษา (ถ้าม)ี :  
 
22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 
1. การบริหารกองทุน  
 
(1) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(2) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเป็นกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันท าการนบัแตว่ันปดิการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก  
 
(3) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการอย่างเคร่งครัด  
 
(4) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จ าหนา่ย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บรษิัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการ
จัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(5) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหุ้นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(6) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(7) ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนจากการขาย สบัเปลี่ยนเขา้กองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันท าการถัด
จากวันที่ค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน แล้วแต่
กรณี  
 
(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
(9) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการกองทุน ตามหัวข้อ 28. เร่ือง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ”  
 
2. การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน  
 
(1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการของกองทุนที่ก าหนดไวใ้นข้อ 23. เร่ือง “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  
 
(2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 23.2 เร่ือง “ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม”  
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3. การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน  
 
(1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดู้แล
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์”  
 

(2) แต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

(3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
“หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์” โดยอนุโลม  
 

(4) จัดให้มีผู้ช าระบัญชีกองทุนเม่ือยุติ หรือ เลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 

(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นท าหน้าที่เป็นทีป่รึกษาโครงการจัดการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยเสียคา่ตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายคา่ตอบแทนนั้น  
 

(6) แต่งตั้งนายทะเบียนหนว่ยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
4. การด าเนินการอ่ืนๆ  
 
(1) บริษัทจัดการมีอ านาจฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดแีพ่งหรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตั้งผู้สนบัสนุนเพ่ือกระท าการใดๆ แทนกองทุน  
 
(2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผูดู้แลผลประโยชน์  
 
(3) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(4) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  
 
(5) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการนั้น  
 
(6) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท าการนัน้  
 
(7) จัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พร้อมทั้งวันที่
หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนบัแตว่ันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินอ่ืนนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่ก าหนด เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  
 
(8) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบญัชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วนัสิ้นปีบญัชี โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าส่งรายงานดังกล่าวผา่นทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซ่ึงได้แก่ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) 
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้   
 
(9) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงาน
ดังกล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหก
เดือนดังกล่าว โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าส่งรายงานดังกล่าว
ผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซ่ึงได้แก่ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว ้
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(10) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
 
(11) จัดท าหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปบีัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบีัญชี และส่งให้แกส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
60 วันนับแตว่ันสิ้นปีบัญชีนั้น  
 
(12) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญพร้อมใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจัดให้มีหนังสือ ช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ่ของ ผู้สนับสนุน  
 
(13) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไวแ้ล้ว กรณีอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนบัแตว่ันที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  
 
(14) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้้สนับสนนุชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
(15) ปฏิบัติการอื่นๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(16) ด าเนินการเลิกกองทุนตามที่ก าหนดไว้ใน เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  
 
(17) หน้าที่อ่ืนใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 
22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 23.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจัดการ และในสญัญาแต่งตั้งผู้ดแูล
ผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
 
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซ้ือ
หน่วยลงทนุ เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุนและน าเข้าไว้ในบญัชีเงิน
ฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน  
 
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่งๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่
หลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจัดการ  
 
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามค าสั่งของบริษัทจัดการโดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้ตามสมควร  
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(4) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย การจองซ้ือ
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลคา่หลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  
 
(5) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรพัย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลังอยู่ในระหว่างท าการปดิโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย และอ่ืนๆ  
 
(6) จัดท ารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจัดการ  
 
ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล 
ดอกเบี้ย และอ่ืนๆ  
 
ข) จัดท าบัญชแีละรบัรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้  
 
ค) จัดท าบัญชแีสดงการรบัจ่ายทรัพย์สินของกองทุน  
 
ง) จัดท ารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
(7) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคารับซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการค านวณ
หน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แกผู่้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไวแ้ละส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่าถูกต้องแลว้  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจัดการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการค านวณมูลคา่
ทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลคา่ทรัพย์สนิไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจัดการในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน แล้วแต่
กรณีตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ และด าเนินการแจ้งการเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดท ารายงานแสดงเหตุผลในเรื่อง
ก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ  
 
(10) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจัดการในการรับช าระหนี้เพ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรบัช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 
(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดท ารายงานทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแตว่ันสิน้ปีบัญชีนั้นหรือภายใน 60 วันนับ
แต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แลว้แต่กรณ ี 
 
(12) สรุปรายงานที่ได้รับจากบรษิัทจัดการ ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทินและส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสดุไตรมาสนั้น ทั้งนี้ เว้นแตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  
 
 
  



กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50                                                                                  02/07/2015   Page 52 

(13) ดูแลให้บริษทัจัดการปฏบิัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัตติามให้แจ้งบริษทัจัดการโดยทันที ในกรณีที่บรษิัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันนับแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  
 
(14) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏบิัติตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน  
 
(15) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการแล้ว หนา้ที่ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเม่ือผู้ช าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏบิัติหนา้ที่ต่างๆ ดังนี้  
 
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  
 
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชี
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  
 
(17) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ  
 
(18) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 
22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

1. สิทธิของผูส้นับสนุน  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในโครงการจัดการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุน  
 
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการขาย  
 
(2) รับค าสั่งซ้ือ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจ าตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค าขอใช้บริการกองทุนกับบรษิัทจัดการ  
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(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แกผู่้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
(5) ยืนยันการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
 
(6) ท าการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าทีด่งักล่าวขา้งต้น  
 
22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ าหน่าย :  

 

22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :  

 

22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  

 

22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรบัผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับโอนย้ายเงินลงทุนจากกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืนด้วย  
 
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ในกรณีถือหน่วยลงทุนต่ ากว่า 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในการค านวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จะค านวณให้กับยอดการซื้อหน่วยลงทุนแตล่ะครั้ง 
(2) เพ่ือความสะดวกในการค านวณ บริษัทจัดการก าหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน 
(3) ทุกครั้งที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลบหน่วยลงทุนออกตามหลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนที่ซื้อเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก) 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปัดเศษหรือตัดยอดหน่วยลงทนุคงเหลือ เพื่อใช้ในการค านวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ โดยค านงึถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณทีี่มีการท ารายการขายคืนจากกองทุนหุ้นระยะยาวกองทุนหนึ่ง ไปยังกองทุน
หุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษทัจัดการอ่ืน  
 
23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 17. 
 
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บเฉพาะการสับเปลีย่นระหว่างกองทุนหุ้นระยะยาวดว้ยกนัภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  
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23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
 
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยืน่ค าขอให้ออกใบส าคัญหน่วยลงทุน  
 
23.1.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
 
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  
 
(ข) ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนด  
 
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด เป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลักษณะดังกล่าว  
 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างตน้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกันเรียบรอ้ยแล้ว  
 
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายป ี:  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้  
 
ก) ค่าจัดท าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนว่ยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทุน  
 
ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรกัษาสถติิและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจดัพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทั้งการจัดท ารายงานใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง  
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ค) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี  
 
ง) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น  
 
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราร้อยละ 0.15625 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
23.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
 
23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
 
23.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง  
 

(2) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การ
ด าเนินคดีเพ่ือการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน  
 

(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏบิัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 

(4) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผูดู้แลผลประโยชน์ ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
หมายเหตุ :  

อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.72 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิอง
กองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าวในข้อ 23.2 จะบวกดว้ยภาษีมูลคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน  
 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูเเลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะค านวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนในแต่ละวันในการค านวณและจะตัดจา่ยจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันท าการแรกของเดือนถัดไป  
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ค่าใช้จ่าย ข้อ 23.2 (1) และข้อ (4) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ๆ  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 23.2 (2) และ ข้อ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากนัทุกวันเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย  
 
23.3. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการที่จะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนนุ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลี่ยนแปลง  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ และบรษิัทจัดการจะตดิประกาศ
ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนบัสนุน และแจ้งใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
24.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนนั้นเปน็เกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้  
 
(ก) วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนลา่สุด โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนล่าสดุ  
 

(ข) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป  
 

(ค) วันท าการสุดทา้ยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกาศภายในวันท าการถดัไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
แต่ละครั้งห่างกันยาวกวา่ 1 เดือน  
 

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันท าการถัดไป  
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ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 24.1 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไป
ก็ได้  
 
(3) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอ่ืนแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอ่ืนใดที่เหมาะสม ภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ  
 
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจดัการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปดัเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ไดร้ับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกลา่ว  

http://www.krungsriasset.com/
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24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผดิพลาด
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง  
 
(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสดุท้ายของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
 
ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซึ่งท าให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแตว่ันที่บรษิัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ด้วย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหนว่ยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเปน็
อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวันท าการถัดจากวันที่พบวา่ราคาหนว่ยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง 
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถดัจากวันที่บรษิัทจัดการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  
 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษทัจัดการ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 
วันท าการนบัแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
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(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จและแจ้งเปน็หนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว  
 
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ บรษิัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
 
หากปรากฏวา่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่  
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏบิัติดังนี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ใน
หนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เปน็ต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน กันยายน  วันที่ 30  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 กันยายน 2548  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
26. ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทนุเพ่ิม ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
27.2. สิทธิในการรับเงินปนัผล :  

ตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"  
 
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

(1) ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน  
 
ห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนหรือจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
(2) สิทธิในการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
(ก) การโอนย้ายการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ 
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(ข) การโอนย้ายการลงทุนเกิดจากกรณีที่เป็นไปตามเจตนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ตั้งแตส่ั่งซ้ือหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีเม่ือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหรือจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเองเป็นล าดับแรก หรือไปยังกองทุนรวมหุ้นระยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกัน  
 
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธลิงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระท าตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวขอ้ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  
 
27.5. สิทธิในการได้รบัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบญัชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ “การช าระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ”  
 
27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการ
จัดการและ เม่ือได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 

(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ม่ันคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการ
ควบคุมใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัตติามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา  
 

(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในการจัดการ และดูแล
ทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บรษิัทจัดการผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตามมติ
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมดของโครงการ
จัดการ  
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น  
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด  
 
28.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด บรษิัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดนั้น  
 
28.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนือ่งจากข้อจ ากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
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28.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตว่นัถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  
 
28.5 บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
เง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ 
 
1. หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมีมูลคา่หน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเปน็จ านวนดังนี้ 
(1) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด  
 
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใดและ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปดินั้น เม่ือเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทนิที่ 2 ที่จัดตั้งกองทุนเป็นต้นไป 
 
2. เม่ือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  
 
3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เเล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการ  
 
4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า  
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานฯ ประกาศก าหนด  
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์่าบรษิทัจัดการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเป็นการปกปิดหรือ
อ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหนว่ยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดทีป่ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิัทจัดการมิได้ปฏบิัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ  
 
5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล 
ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการช้ีแจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานฯ สั่งให้บริษัทจดัการท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามที่
ส านักงานฯ สั่งได้ หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  
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6. มีการขายคืนหนว่ยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว  
 
(ก) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29. 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนีภ้ายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการทีป่รากฏกรณีตามข้อ 29.  
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนบัแตว่ันท าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29. เพ่ือรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพ่ือช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ  
 
(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันท าการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 29. และเม่ือได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น  
 
เม่ือได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม  
 
31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่รวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนตามแต่จ าเป็นเพ่ือช าระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการ
ช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก
โครงการ  
 
เม่ือได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
32. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

32.1 การโอนย้ายการลงทุนในหนว่ยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีบ่ริษัทจดัการได้รับค าสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ยังไม่เปิดรับโอนหน่วยลงทุนจนกวา่จะมีประกาศกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบงานการรับโอนหน่วยลงทุนและการ
บันทึกรายการของผู้โอนหน่วยลงทุนทีช่ัดเจน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการรับโอนหน่วยลงทุนให้ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการก่อนการ
เร่ิมรับโอน โดยปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนทกุแห่ง 
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32.2 การบันทึกบญัชีเงินลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเม่ือมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะบนัทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีล่งทุน และเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนออกจาก
กองทุน บริษัทจัดการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแตล่ะรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
 
32.3 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไม่
จัดท าใบรับรองการซื้อหน่วยลงทุนส าหรับยอดการซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแตป่ี 2560 เป็นต้นไป 
 
32.4 หนังสือรับรองการโอน 
 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศ 
 
32.5 การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดของบรษิัทจัดการ บริษทัจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วันนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ และในกรณทีี่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดังกล่าว  
 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 
32.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 
 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้  
 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย 
 

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
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32.7 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  
 
(1) กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 
 
(2) ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดสว่นส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้  
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ข) กองทุนประกันสังคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
(จ) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทุนอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคบัต้องเสียภาษีเงินได้นติิบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรอืวัด เป็นต้น  
(ญ) บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกลา่ว ส านักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเปน็ส าคัญ  
 
32.8 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น 
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเปน็ FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบคุคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA 
ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กค้าบาง
ประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คอื 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กบักองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และ
เพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธใินการด าเนินการดังนี้ 
(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีองสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหนว่ย
ลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบรษิัทจัดการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกีย่วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ
ได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี   
(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนนิการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกลา่ว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการ
และกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 
หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วขา้งต้น ซ่ึงในทางปฏิบัตบิริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด)เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไว้ข้างต้น บรษิัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 
33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 




