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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบบันี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้  
 
กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้  
 
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ น าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน  
 
กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งและจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอ่ืนใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี ้ 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
 
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันท าการของกองทุนหลัก  
 
วันท าการซ้ือขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญและ/หรือ
ช่องทางอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทุนปลายทาง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดเม่ือสิ้นวันท าการที่ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุไวใ้นโครงการ บวกดว้ยค่าใช้จ่ายในการซ้ือขาย
หลักทรัพย ์ 
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการซ้ือขาย
หลักทรัพย ์ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณสีับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดย
วิธีการที่ระบุไวใ้นโครงการ หักด้วยคา่ใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย ์ 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมี
มูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 
 
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  
 
วงเงินรับอนุญาต หมายถึง วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krungsri Emerging Markets Equity Fund  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KF-EM  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป ี-  เดือน -  วัน  
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

กองทุนนี้ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด”์ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุนดังกล่าว
ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บรษิัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนว่ยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จ านวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า  
 
(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้กบักองทุนรวมไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับการจัดสรรจากหนว่ยงานที่มีอ านาจ  
 
(3) หากบริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้สามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดสรรเงินลงทุนในตา่งประเทศให้กับกองทุนได้โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะด าเนินการดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่กองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับเป็น
ส าคัญ  
 
(4) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้จ านวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการ
จัดตั้งกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจดัตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
 
2.3. มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทุน : 20,928,608.9707 หน่วย  
 
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 : 2,000.00 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 200 หน่วย  
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า : 0.00 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า : 200 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

เพ่ือระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศที่เป็น
ตลาดเกดิใหม่ (Emerging Markets)** เพ่ือโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ได้ 
** ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมายถึงตลาดในประเทศที่มีเป้าหมายจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เทียบเคียงกับประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจแล้ว (Developed Markets) ประเทศในตลาดเกิดใหม่สว่นใหญ่จะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกจิโลก เช่น บราซิล จีน อินเดีย มาเลเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต ้เกาหลีใต้ ไต้หวนั ตุรกี ฮ่องกง 
เป็นต้น  
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม :  Feeder Fund  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ  
 
3.4. นโยบายการลงทุน :  อ่ืน ๆ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

การกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
 
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการช่ัวคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด 
อัตราส่วนการกู้ยืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้น
แต่การเกินอัตราสว่นดังกลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏบิัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
เพ่ือ การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. ลักษณะพิเศษ :  
 
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
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3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ Vontobel Fund - Emerging Markets Equity (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้
ลงทุนทั่วไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบัน จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท Vontobel Management S.A., Luxembourg และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้ง
ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund) 
 
บริษัทจัดการจะท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และลงทุนในสกลุเงินเหรียญสหรฐั เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินสิงคโปรด์อลลาร์ หรือสกลุเงินยูโร ในภายหลังก็ได ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หลัก ซ่ึงบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมาย
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
 
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของ
หน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของนโยบายการจัดสรรก าไร/ผลตอบแทน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม และคณุสมบัติของผูล้งทุน ซึ่งบริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class “Accumulation shares I USD” อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด ารงวัตถปุระสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดู
เพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก “Vontobel Fund Investment company under Luxembourg law Sales Prospectus 30 March 
2012 และ/หรือ ฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั”)  
 
รายละเอียดของกองทุนหลักจะระบุอยู่ตอนท้ายของหนังสือชี้ชวนฯ นี้หัวข้อ “สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเกีย่วกับกองทุน Vontobel Fund - 
Emerging Markets Equity ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ ไปลงทนุ” ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซ่ึงบริษัทจัดการเห็นวา่ไม่มีนัยส าคัญ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบีัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 
 
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันท าการ หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนบัตั้งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันท าการก่อนเลิกกองทุน 
 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผัน
ผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อความเสียหายใหแ้ก่
กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมี
เหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันท าการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก 
กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่
ก าหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร 
โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่วนี้ บริษทัจัดการ
จะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เปน็ไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกันการจ่ายเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกิจ สถาบันการเงนิ และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเปน็หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น 
 
5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือ
ระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ต่ ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถปุระสงค์เพ่ือการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน 
 
6. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซ่ึงจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุ
เงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงิน
ต่างประเทศของหลักทรัพย์ทีล่งทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยส าคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น 
 
7. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity 
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 
หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกลา่วมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงาน
ก ากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity 
ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังด าเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ ทั้งนี้ เม่ือปรากฎกรณี
ดังกล่าว บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่ง
อาจส่งผลให้ในชว่งเวลาดังกล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจดัการ
ลงทุนโดยบริษัท Vontobel Management S.A., Luxembourg หรือไม่ก็ได้ หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิด
กรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการดังกล่าว บรษิัทจัดการจะแจ้งโดย
ประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
8. ในกรณีที่กองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือ
หลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 
15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้
 
(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสว่นการลงทุนในกองทุนหลักเพ่ือให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกัน
ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันทีท่ราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาขา้งต้น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า 
 
(2) หากการด าเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักขา้งต้น มีผลท าให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 
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(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะด าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพ่ือคืนเงินตามจ านวน
ที่รวบรวมได้หลังหักคา่ใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นโดยไม่น าเร่ืองการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
รวมถึงการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือก
และ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว  
 
9. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก
การจัดตั้งกองทุน โดยจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวนัสุดท้ายของการเสนอขายหนว่ย
ลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตั้งและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเลกิกองทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณดีังต่อไปนี้ 
 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นวา่ สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
 
(2) กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ 
 
(3) กรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
10. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และตราสารหนี้ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  
 
11. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธลิดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันที่ปรากฏเหตุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแตว่ันที่ปรากฏเหตุ  
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะด าเนนิการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย  
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าว 
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3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)  
 
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่มี  
 
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุน :  
 
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.12.1.1. ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก ่ 
 
(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  
 
(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 ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร 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
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 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  
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกนั ทั้งนี้ ตราสารดังกลา่วต้องมี
ลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1. ด้วย  
 

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่ก าหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้าย
ข้อ 3.12.1.1. ด้วย  
 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  
 

(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน 
เป็นต้น  
 

(2.6) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการต้องปฏบิัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.12.1.1. เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ าประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1. ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รบัอาวัลทั้งจ 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  
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3.12.1.2. เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.12.1.3. สัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเท่านั้น และการเข้าเป็นคู่สญัญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิัทจัดการตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคูส่ัญญาต้องไม่ท าให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มี
ลักษณะเปน็การเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit 
derivative)  
 
(2) การเข้าเป็นคู่สญัญาในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าต้องกระท าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีทีก่ระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายลว่งหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลว่งหน้า หรือผู้ค้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 
3.12.1.4. ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 3.12.1.1. – 3.12.1.3. โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
 
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศทีล่งทุนต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดแูลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรพัย์เป็นสมาชิกของ WFE  
 
(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ท าให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ท าให้กองทุนขาดทนุเป็น
มูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน  
 
(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเปน็ภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
  
(4) มีข้อมูลทางด้านราคาทีส่ะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่นา่เชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  
 
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทยีบเท่ากับการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกนัใน
ประเทศไทย  
 
(6) มีลักษณะอ่ืนใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพ่ิมเติม  
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน  
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3.12.2.1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
 
(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
 
(2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน  
 
(3) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
 
3.12.2.2. ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  
 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ 
 
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รฐับาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือ
ผู้ค้ าประกนั ซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเปน็ผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน ซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ได้แก ่ 
 
(2.1) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(2.2) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลอืไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันทีล่งทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก  
 
3.12.2.3. เงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ  
 
3.12.2.4. สัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเท่านั้น และการเข้าเป็นคู่สญัญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิัทจัดการตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท าให้วัตถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)  
 
บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีคู่สัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่กระท าในศูนย์สัญญาซื้อขายลว่งหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเข้า
เป็นคู่สัญญาที่กระท านอกศูนยส์ัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (OTC) หากคู่สัญญาเป็นบุคคลดังต่อไปนี ้ 
 
ก. สถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหนา้จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ข. นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น 
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ค. สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
ง. นิติบุคคลอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพ่ิมเติม  
 
3.12.2.5. ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับข้อ 3.12.2.1. – 3.12.2.4. โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  
 
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.1.1. (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่ 
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.13.1.2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1. (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีสินค้าเป็น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ 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)  
 
3.13.1.3. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนไดด้ังตอ่ไปนี้ ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกนั หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้เม่ือค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1.  
 
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยตามข้อ 3.12.1.2. 
 
(3) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.3.  
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โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเปน็สาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบัทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกลา่วด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้
ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราสว่นดังกล่าว  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  
 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกลา่วรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  
 
3.13.1.4. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน 
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1. ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(2) สัญญาซื้อขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.3. ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade)  
 
ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1. (2.5)  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้
สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวดว้ย  
 
3.13.1.5. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. และข้อ 3.13.1.4. เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้  
 
(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  
 
3.13.1.6. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
 
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
 
(2) อัตราที่ค านวณได้จากน้ าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น  
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3.13.1.7. การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค านวณตวัชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ขอ้ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) แลว้แต่กรณี ก็ได ้ 
 
ทั้งนี้ การค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดขา้งต้น จะไม่นับมูลค่าหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว  
 
3.13.1.8. 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  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทีมี่ลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั้น ทั้งนี้ จะค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราสว่นดังกล่าว  



กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้                                                                          02/07/2015    Page 15 

 
 
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  
 
3.13.1.9. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทนุในวงกวา้งในรอบปีบัญชีใด บรษิัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลา่วมารวมค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.13.1.8. ได้ส าหรับรอบปบีัญชีนั้น  
 
3.13.1.10. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
 
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
 
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบด าเนินการ  
 
3.13.1.11 บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนทีผู่้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of 
underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรอืผู้ที่ต้องช าระหนี้ตามข้อผูกพัน
ของสินค้า โดยให้ใช้มูลคา่ตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออป
ชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลตา้ของสัญญาออปชัน  
 
3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนได้ โดยไมเ่กินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่  
 
3.13.1.13 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือการค านวณอัตราส่วนการลงทุนข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 
3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5. (1) ให้นับมูลค่าที่คูส่ัญญาอีกฝา่ยหนึ่งมีหน้าที่ตอ้งช าระตามสัญญาซื้อขายลว่งหน้า รวมค านวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาดังกลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้า บรษิัทจัดการไม่ต้องค านวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่ก าหนดในข้อดังกล่าว  
 
3.13.1.14 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.1.13 แล้ว บรษิัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ทีต่้อง
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินคา้ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทีต่้องช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลคา่ตามขนาดของสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าทีใ่ช้ในการ
ค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้า
ของสัญญาออปชัน  
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3.13.1.15 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 และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันทีธุ่รกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
ส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
3.13.1.16. บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรพัย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกลา่ว รวมใน
อัตราส่วนส าหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่ก าหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได ้ 
 
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลคา่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้  
 
(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้  
 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ  
 
(ข) นับมูลคา่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนส าหรับทรัพยส์ินที่ก าหนดไว้ในโครงการนี้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยตรง  
 
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลคา่
ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนส าหรับหลักทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1.2. 
ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้  
 
3.13.1.17. การค านวณมูลค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และ
ข้อ 3.13.1.5. (1) ให้นับมูลคา่ที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมค านวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณทีี่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษทัจัดการไม่ต้องค านวณมูลค่าและ
อัตราส่วนตามที่ก าหนดในข้อดังกล่าว  
 
3.13.1.18. ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.19. ด้วย  
 
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราสว่นผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได้  
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(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกวา่หนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผู้ค้ าประกัน บรษิัทจัดการจะเลือกค านวณอัตราส่วนทีผู่้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้  
 
3.13.1.19. การค านวณอัตราสว่นที่ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันตามข้อ 3.13.1.20. จะท าได้ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวได้ท าการ
รับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ านวน สลกัหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกัน
ต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
 
3.13.1.20. ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี้นัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทด าเนนิการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกลา่ว เว้นแต่ในกรณทีี่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.13.1.21. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรบัช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได ้ 
 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราสว่นที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
3.13.1.22. ในกรณีที่การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บรษิัทใดเปน็ผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษทั
จัดการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมไีว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 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 ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทั้งนี้ การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บรษิัทจัดการจะลดสดัสว่นตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทุนได้มาจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืน  
 
3.13.1.23. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8. ข้อ 3.13.1.12. ข้อ 3.13.1.20. ข้อ 3.13.1.21. และ ข้อ 3.13.1.22. และการเกิน
อัตราส่วนดังกลา่วมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได ้ 
 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพยส์ินนั้นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
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3.13.1.24. ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด าเนินการของบริษทัจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  
 
3.13.1.25. บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
สรุปอัตราสว่นการลงทุน :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.00  
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.00  
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00  
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00  
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00  
 
3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในต่างประเทศ :  

ส าหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้าเปน็คู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดังต่อไปนี้เพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อก าหนดในการค านวณอัตราส่วน และการด าเนินการเม่ือมีเหตุที่ท าให้ไม่
เป็นไปตามอัตราสว่น ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนุโลม  
 
3.13.2.1. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1. ซึ่งปัจจุบันได้แก่ กองทุน Vontobel Fund - Emerging 
Markets Equity โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  
 
(1) เงินฝากระยะสั้นในตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.2  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถอือยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าเปน็ตรา
สารดังกล่าว  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่ 
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเปน็
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราสว่นการลงทุนในประเทศด้วย  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแตล่ะรุ่น เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์ินทุกประเภททีผู่้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกลา่วเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกลา่วดว้ย  
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3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  
 
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) 
ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลกัหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา  
 
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซ่ึง
เป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกัน หรือคูส่ัญญา  
 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  
 
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน 
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย  
 
(1) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศตามขอ้ 3.12.2.2 (2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(2) สัญญาซื้อขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
(3) ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.2.5 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์ินตามข้อ 3.13.2.6 (1) ที่บุคคลดังกลา่วเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบัรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้้ าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกลา่วด้วย  
 
3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.1 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้  
 
(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 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
 
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
 
(2) อัตราที่ค านวณได้จากน้ าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
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กองทุนนั้น  
 
3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค านวณตวัชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) แลว้แต่กรณี ก็ได ้ 
 
3.13.2.9 บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนทีผู่้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี้ตามข้อผกูพันของสินค้า (limit of 
underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรอืผู้ที่ต้องช าระหนี้ตามข้อผูกพัน
ของสินค้า โดยให้ใช้มูลคา่ตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออป
ชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลตา้ของสัญญาออปชัน  
 
3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่  
 
3.13.2.11 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 
3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นับมูลค่าที่คูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าทีต่้องช าระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมค านวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาดังกลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้า บรษิัทจัดการไม่ต้องค านวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่ก าหนดในข้อดังกล่าว  
 
3.13.2.12 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.2.11 แล้ว บรษิัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ทีต่้อง
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินคา้ (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทีต่้องช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลคา่ตามขนาดของสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าทีใ่ช้ในการ
ค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้า
ของสัญญาออปชัน  
 
3.13.2.13 ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.2.14 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  
 
3.13.2.14 การค านวณอัตราสว่นที่ผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันตามข้อ 3.13.2.13 จะท าได้ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวไดท้ าการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข  
 
3.13.2.15 ในกรณีที่ ตราสารแห่งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทด าเนินการจะแก้ไขอัตราสว่นให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกลา่ว เว้นแต่ในกรณทีี่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก 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 ้ 
 
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 3.13.2.15 และข้อ 3.13.2.16 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  
 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพยส์ินนั้นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
3.13.2.18 ข้อจ ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น ามาบังคับใช้ในกรณีทีป่รากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบ พร้อมกับใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหผู้้ที่สนใจลงทุนและ
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนสว่นข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน  
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ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
เม่ือผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการจองซ้ือแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจดัการไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นส าคัญ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากบางกองทุนมายังกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 

ผู้จองซ้ือต้องกรอกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.5. 
เร่ือง“เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญช”ี และช าระเงินคา่จองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุน ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ในดา้นหน้า
ของหนังสือชี้ชวนโดยมีวิธีการช าระเงิน ดังนี้  
 
(1) กรณีจองซ้ือผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอ่ืน  
 
ผู้จองซ้ืออาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอ่ืน หรืออาจช าระด้วยบัตรเครดติซึ่งจะต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลังซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยบรษิัทจัดการจะน าเงินค่าจองซื้อดังกล่าวฝากเข้ายังบัญชี “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเปน็บัญชอีอมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ 
“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเปน็บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบ
งกิ้ง บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับช าระ
เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากผู้จองซ้ือแล้ว บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทุน และส าเนาค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทีล่ง
นามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้จองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินคา่จองซือ้
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว บริษัทจัดการอาจน าเงินที่ได้รับจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้” ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง บมจ. ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์
กองทุน และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทนุของผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้จองซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 
 
ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
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(2) 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 าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดว้ย
ตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องท า
การสั่งซ้ือให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว  
 

ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได ้ 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสทิธิในการก าหนดมูลคา่สูงสุดของการท ารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  
 

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 ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น  
 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ละอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แลว้  
 

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี 
 

5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพทข์องบริษัท
จัดการ  
 
(3) 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  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องท าการสั่งซ้ือให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดงักล่าว  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือสงวนสทิธิในการก าหนดมูลคา่สูงสุดของการท ารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ  
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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 ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 

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  
 
(4) การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบัช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนและใบ
จองซ้ือที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณทีี่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซ้ือคนละวัน และในกรณทีี่จองซ้ือในวันเดียวกัน ซ่ึงมีจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ตามจ านวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแ้ก่ผู้จองซ้ือทุกรายในวันดังกลา่วตามสัดสว่น
จ านวนหน่วยลงทุนที่จองซ้ือของแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะตัดสิทธผิู้จองซ้ือที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการก าหนดเกี่ยวกับวนั
และเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซ้ือในวันแรกเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ และบรษิัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
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5.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ท าให้ไม่
สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าขอ
เปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่ครบก าหนด  
 
ทั้งนี้ ในการค านวณมูลค่าหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :  
 
ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบรษิัทจัดการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซ้ือ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี 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 ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- หักบัญชี 
 
 



กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้                                                                          02/07/2015    Page 27 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่ก าหนดไวใ้นหัวข้อ “วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน”  
 
6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน :  
 
วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 5.2.1  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใตดุ้ลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
6.2.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
6.2.2.1. บริษัทจัดการ  
 
ผู้สนใจจะต้องสั่งซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแตล่ะครั้ง โดยช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหักบัญชี 
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัส านักงานของผู้สนบัสนุนที่รบัค าสั่งซ้ือ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณสีั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซ้ือ และขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง 
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสั่งซ้ือว่าครบถ้วนและถูกต้องแลว้ เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่า
ขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลคา่ขั้นต่ าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยังไม่สามารถน าเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเปน็รายการซ้ือในวันที่
น าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น
และจะด าเนินการใหผู้้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่ว  
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
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บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนภายในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนเปน็เกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. ผู้สนบัสนุน :  
 
ผู้สนใจจะต้องสั่งซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแตล่ะครั้ง โดยช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหักบัญชี 
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัส านักงานของผู้สนบัสนุนที่รบัค าสั่งซ้ือ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณสีั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซ้ือ และขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง 
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสั่งซ้ือว่าครบถ้วนและถูกต้องแลว้ เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่า
ขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลคา่ขั้นต่ าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยังไม่สามารถน าเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเปน็รายการซ้ือในวันที่
น าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น
และจะด าเนินการใหผู้้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
 

ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนภายในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 

บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนเปน็เกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
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อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.3. 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 ์ 
 
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 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแตล่ะครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซ้ือของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักบญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถัดไปตามปกติ  
 
4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ได้รับ  
 
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันที่ค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเทา่นั้น 
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณ ี 
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดห้ักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหนว่ยแลว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็น
รายการซ้ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตใุด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าได ้โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าต่อบรษิัทจัดการ บริษัท
จัดการจะด าเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชบีตัรเครดิตภายใน 7 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกบัการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  
 
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บรษิัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขข้อผดิพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.4. 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  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการผา่นหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่รษิัทจัดการก าหนดไว้  
 

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 ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ใน
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การค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 

ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิทัจัดการ  
 

บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกต ิ 
 

อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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6.2.2.5 วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการ  
 
ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกลา่วได้ที่บรษิัทจัดการ หรือช าระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีทีผู่้สัง่ซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน 
จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหวัข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุก
ครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ  
 
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 ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 

ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่ว  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิทัจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
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อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ท ารายการ ซ่ึงถ้าเกินก าหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.6. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี ก่อนทุกครั้ง  
 

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะท าการหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทนัที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรบัลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 

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
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุน  
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หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.7. การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่มีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบรษิัทจัดการจะคืนเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซ้ือตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนที่ผู้สั่งซ้ือได้ระบุไว้ในการเปดิบัญชีกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนทีส่ั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
 
6.2.5.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใช้สิทธิปดิรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือ
เวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ  
 
(ก) ค าสั่งซ้ือในแตล่ะครั้งของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป  
 
(ข) ค าสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้  
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(ง) บริษัทจัดการมีวัตถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกลา่วและบรษิัทหรือห้างหุน้ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผูล้งทุนที่เป็นบคุคล
อเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ซึ่งหมายถึง ปัจเจกชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรอืบุคคลอ่ืน ที่เป็นผู้อยู่อาศัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่ของปัจเจก
ชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลอ่ืนดงักล่าวที่กระท าการภายใตข้้อจ ากัดการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ในกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนของสหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงนิยามตามที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (หรืออาจมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมได้เป็นคราวๆ) ได้แก่:  
 
1. บุคคลธรรมดาที่มีแหล่งพ านักหรือภมิูล าเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
2. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนที่จดัตั้งขึ้นและด าเนินกิจการภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
3. กองมรดกใดๆ ที่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือตามที่ศาลแต่งตั้งเป็นบุคคลอเมริกัน  
 
4. ทรัสต์ใดๆ ซ่ึงทรัสตีเป็นบุคคลอเมริกัน  
 
5. ตัวแทนหรือสาขาของนิติบุคคลตา่งด้าว ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
6. บัญชีที่มิได้มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนจัดการ หรือบัญชีในลักษณะเดียวกัน (เว้นแต่ ในกรณีของกองมรดกและ ทรัสต์) ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบัญชีไว้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน  
 
7. บัญชีที่มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนจัดการ หรือบัญชีในลักษณะเดียวกัน (เว้นแต่ ในกรณีของกองมรดกและทรัสต)์ ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ซ่ึงบุคคลดังกลา่วได้จัดการ จัดตั้ง หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) และ  
 
8. ห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัทใดๆ ที่ด าเนินกิจการอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศอ่ืนและจัดตั้งโดยบุคคลอเมริกันโดยมีวัตถุประสงคห์ลักเพ่ือการลงทุน
ในหลักทรัพย์ซ่ึงมิได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทดังกล่าวจะได้จัดตั้งและ
เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนที่ได้รับการรบัรอง (ตามค าจ ากัดความที่ก าหนดไว้ในกฎ 501(a) ภายใต้พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งมิใช่บุคคลธรรมดา กองมรดก หรือทรัสต์  
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค าจ ากัดความข้างต้น ให้ค าว่า “บุคคลอเมริกันหรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา” หมายรวมถึง บุคคลที่อยู่ในค า
จ ากัดความตามประมวลกฎหมายรายได้ทางสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งยังรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในนามของหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอเมริกันดังกล่าวขา้งต้น และใหค้ าวา่ “ผู้อยู่อาศัย” หมายรวมถึง บุคคลที่คงไว้ซึ่งการมีถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยอย่างถาวรใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยนั้นๆ เป็นระยะเวลานานเทา่ใด  
 
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท าการซื้อขายถัดจากวันที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกว่าบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์
ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
 
ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี 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  
 
เอกสารเปิดบัญชีทั้งของบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหลา่นั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใชส้ิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  
 
6.2.7. วันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันท าการซื้อขาย
ภายในเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วันท าการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงบริษัทจัดการจะก าหนดวันดังกลา่วไว้ในหนังสือช้ีชวน
ส่วนสรปุฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันท าการขายหน่วยลงทุนดังกลา่ว บริษทัจัดการจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1. บริษัทจัดการ :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหนว่ยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่
มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือปรับลดมูลคา่ขัน้ต่ าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการขายคืน 
เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งขายคืนหนว่ยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
7.4.2. ผู้สนับสนุน :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหนว่ยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้น
สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่
มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือปรับลดมูลคา่ขัน้ต่ าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนบัสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เร่ือง “วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เม่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนวา่ถูกตอ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้เปน็หลักฐานต่อไป  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
7.4.3. วิธีการขายคนืผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการโดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจดัการก 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 ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั้นต่ าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 
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หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
 
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) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.4. วิธีการขายคนืผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
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 ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั้นต่ าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 
หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 



กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้                                                                          02/07/2015    Page 41 

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.5. วิธีการขายคนืผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นจ านวนหน่วยขั้นต่ า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั้นต่ าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 
หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด  
 

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนุนยกเลิกสัญญาการเปน็ผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนหน่วยไดต้ามปกต ิ 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว ้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
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน  
 

นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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7.4.6. การขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ และปดิประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันเร่ิมให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน รวมทั้งสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวนัท าการซ้ือขาย  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.6.1. วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
ผู้สนใจสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผูส้นับสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันท าการซ้ือขาย 
ภายในเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงบริษัทจัดการจะก าหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรปุฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ โดยปดิประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.6.2. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเขา้บัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันท าการนบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ในการรับคา่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ไดแ้จ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บรษิัทจัดการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อม
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหนว่ยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 
(2) รับเช็คทางไปรษณีย ์ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแตว่นัถัดจากวันที่ค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนอื่น 
ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแต่วันถดัจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนดังกลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้  
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทุนเพ่ิมเติม : ไม่มี  

 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนหนึ่ง 
(“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินค่าขายคนืซึ่งได้หักคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทนุกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหมี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น  
 
การสับเปลี่ยนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทุนบางกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้นทางและก าหนดเวลาสับเปลี่ยนเขา้
กองทุนไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนว่ยลงทุนต่อไป  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการปดิให้บริการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เปน็การช่ัวคราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจัดการ โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ 
ณ ส านักงานของบริษทัจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนุน  
 
8.2.1. วันและเวลาที่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเขา้หรือออกจากกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ได้ทุกวันท าการซ้ือขาย 
ภายในเวลา 15.30 น.  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันท าการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงบริษัทจัดการจะก าหนดวันดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วันท าการ โดยปิดประกาศ 
ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
8.2.2. ราคาขายและรบัซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนเม่ือสิ้นวันท าการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์  
 
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเม่ือสิ้นวันท าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์  
 
อย่างไรก็ดี ในอนาคตบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงการใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนขา้งต้นเป็นดังต่อไปนี้ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยปรษิัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วไวท้ีส่ านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ท าการ  
 
(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคืนของวัน
ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเขา้กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวันท าการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
8.2.3. วิธีการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยจะต้อง
ระบุจ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าในการสบัเปลี่ยนไม่ต่ ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ใน
กรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเปน็ผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุน
ต้องการสับเปลี่ยน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เม่ือผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า และ/หรอืปรับลดมูลคา่ขั้นต่ าของการสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนุนยกเลิกสัญญาการเปน็ผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน”  
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ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนได้ทุกวันท าการซื้อขายในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนวา่ถูกต้องแล้ว เจ้าหนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแลว้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานต่อไป  
 
(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิองบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ โดยใช้รหัส
ประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผา่นหมายเลขโทรศัพท์ที่บรษิัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถกูต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผูส้ั่งสับเปลี่ยน
แล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รบัอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปน็กรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษิทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์แลว้น าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
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30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(3) 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 าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปน็กรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี 
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  
 
ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหนา้จอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ และปดิประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันเร่ิมให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน รวมทั้งสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่
ก าหนดดังกลา่วต้องสามารถปฏบิัติไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
 

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ  
 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บรษิัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบัความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดับวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  

 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือ
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ  
 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
 

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลคา่ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้ หรือการหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสบิของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
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ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
 

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแลว้  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวา่ผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้  
 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
 
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ  
 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคญั  
 
11.2. เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังต่อไปนี้  
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนดว้ยวธิีการใด ๆ โดยพลันดว้ย  
 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วันท าการ บรษิัทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวันเปิดรบัค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปดิขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปดิเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยน
หนว่ยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือ หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2. และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสั่งซ้ือหือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
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11.4. ในกรณีที่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวันหยุดท าการ
ของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจัดการจะหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน และค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เกี่ยวกบัการหยุดรับค าสั่งในกรณดีังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนถึงวันหยุดท าการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนทีใ่ช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
11.5. เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการ
ชั่วคราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน  
 
12. 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  
 
 
13. เงือ่นไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทนุทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อยา่งไรก็ดี  กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลที่ซื้อและ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหนว่ยลงทุนจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถา้มี)  
 
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท า
การ นับแต่วนัขอโอนหน่วยลงทุนและค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) 
และ (8)  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
รายการค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมกันทัง้หมด โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 4.35 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายป ี:  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ โดย
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ดังนี้  
 
(1) ค่าจัดท าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทุน  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิละข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรอืประกาศตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทั้งการจัดท ารายงานใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง  
 
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลคา่หนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลคา่หนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่มี  
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15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่มี  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีป่รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพ่ือการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
 
(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  
 
(5) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จา่ยหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการได้ เป็นต้น  
 
(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจัดการจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาใหต้ัดจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัด
จ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดคา่ใช้จ่ายนั้น หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตัดจ่ายที่เหมาะสม  
 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหนา้ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี้  
 
(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่
เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายดังกลา่ว บริษทัจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทันที 
หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดคา่ใช้จ่ายนั้น หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจ านวน ค่าใช้จ่ายในสว่นที่ยังตัด
จ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จา่ยด าเนินงานของบริษทัจัดการ  
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(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัตกิารกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สนิ
ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ข้างต้น ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดท านองเดียวกัน  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษทัจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน:  ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
(2) สับเปลี่ยนเข้ากองทุน  
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก:  ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยืน่ค าขอให้ออกใบส าคัญหน่วยลงทุน  
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่มี  
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15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
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 เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  
 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านอง
เดียวกันเรียบร้อยแล้ว  
 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจา่ยค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบตัิการ
กองทุน จะค านวณทุกวันโดยใช้มูลคา่ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ ในการค านวณและจะตดั
จ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันท าการแรกของเดือนถัดไป  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกดิค่าใช้จ่ายนั้นๆ  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
ค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายคา่ใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. 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  
 
15.6. หมายเหตุ : ไม่มี  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทุนในตา่งประเทศ การค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบรษิัทจัดการลงทุนซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้  
 
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมูลจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคา
ปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่ค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวได้ บรษิัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 หากได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งต้น บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน
ทุกครั้ง  
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการภายใน 2 วันท าการถัดไป  
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไป ทั้งนี้ ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็น
เกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้  
 
(ก) วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนลา่สุด โดยจะประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนล่าสดุ ทั้งนี้ กรณีการขอผ่อนผันและ
ค านวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการมี
อยู่ ณ วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนลา่สุดมาประกาศ  
(ข) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  
(ค) วันท าการสุดทา้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนแตล่ะครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน  
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวัน 3 ท าการถัดไป  
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ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 4 วันท าการถัดไป
ก็ได้  
 
(3) ด าเนินการด้วยวธิีการใด ๆ เพ่ือใหผู้้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น 
และภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทนุได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงช่องทางใน
ภายหลังก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ  
 
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจดัการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) 
นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็น
เหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บรษิัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลคา่
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวนั
ท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหนว่ยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกลา่วภายในวันท าการถดัจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ 
 
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 16.2 ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ 
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(1) เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ไดร้ับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกลา่ว  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษทัจัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอน
ไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บรษิัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวดว้ย
หรือไม่ก็ได้  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 
0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
 
(1) จัดท าและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันท าการนบัแตว่ันที่พบวา่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 
(ก) มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถกูต้อง  
 
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง  
 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการจะ
แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถกูต้องตั้งแต่วันที่พบวา่มูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อย
ละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) ค านวณมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลังตั้งแต่วันทีบ่ริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนถูกต้อง  
 
(2) ด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว  
 
(ก) จัดท ารายงานการแก้ไขมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลคา่หรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกลา่วให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น 
เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถดัจากวันที่บรษิัทจัดการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์  
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รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุการด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไข
มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุน ภายใน 3 ท าการนับแต่วันทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเปน็อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคดิเป็นอัตราดังกล่าว  
 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทุนตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แลว้เสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท า
การนับแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนบัแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อ.มูลในรายงาน
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งส าเนาเอกสารที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมส าเนารายงานดังกล่าวแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะปฏิบัตดิังนี้  
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลคา่หน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญัรัตน ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที ่30  เดือน กันยายน  
 
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วนัที่ 30 กันยายน 2556  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น  
 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด  
 

19.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด บรษิัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดนั้น  
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19.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนือ่งจากข้อจ ากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
 

19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตว่นัถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  
 

19.5 บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคบัของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. 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  
 
20.2. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันทีป่รากฏกรณีดังกลา่ว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 
22(2) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 22/2552 เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าท าสัญญารบัจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 
20.3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้  
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)  
 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย  
 

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.4. การใช้ตัวชี้วัด (Benchmark)  
 
บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน เป็นตวัชี้วัด 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลีย่นแปลง และจะด าเนินการแสดงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัด
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 

อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการ
ดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน าดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วดั หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด เป็น
ต้น บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถงึการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบดังกลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
20.5. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  
 
(1) กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  
 
(2) ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดสว่นส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้ 
 
(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  
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(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  
 
20.6. สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity ซึ่งเป็นกองทุนรวม ในต่างประเทศที่
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จ้ิงมาร์เก็ตส์อิควิตี้ ไปลงทุน 
 
ชื่อกองทุน : Vontobel Fund - Emerging Markets Equity ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
 

วันที่จัดตั้งกองทุน :  30 มีนาคม 2550 
 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน :  
 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทรัพย์สินของกองทุนมีโอกาสเติบโตสูงสุด ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นสกุลเงินอ้างอิงที่ใช้ในการลงทุน 
 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น ตราสารแหง่ทุนที่โอนเปลี่ยนมือได้ หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายตราสารแห่งทุน  ซึ่งตราสาร/
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกโดยบริษัทในตลาดเกิดใหม่ และ/หรือ บริษัทซึ่งด าเนนิธุรกิจหลักอยู่ในตลาดเกิดใหม ่
 

ประเทศในตลาดเกิดใหม่ภายใต้กองทุนนี้ทั้งหมด ได้รับการพิจารณาโดย ธนาคารโลก (Word Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International 
Finance Corporation) องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ ภาครัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซ่ึงได้แก่ 
บราซิล ชิลี จีน โคลัมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ตุรกี ฮ่องกง 
 
กองทุนอาจลงทุนนอกเหนือจากประเทศดังกล่าวข้างต้น โดยมีสัดส่วนไม่เกิน 33% ของทรัพย์สินของกองทุน 
 

สกุลเงินที่ใช้อ้างอิงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับสกุลเงินตา่งๆ ที่ลงทุนของกองทุน นอกการลงทุนในสกุลเงินอ้างอิง (USD) กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงิน
อ่ืนเพ่ือให้กองทุนมีผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสมสูงสุด 
 

กองทุนมุ่งหวังรูปแบบการลงทุนโดยมจีุดมุ่งหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ลงทุน และลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใน
ระดับค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและก าไรที่คาดหวัง หรือ อยู่เหนือค่าเฉลี่ย มีการจ่ายเงินปันผลสม่ าเสมอ 
 
เม่ือตระหนักถึงข้อจ ากัดในการลงทุนทีเ่กี่ยวข้องแล้ว ลักษณะการลงทุนนี้อาจน าไปสู่การกระจุกตัวอย่างหนาแน่นของการลงทุนอยู่ในกลุ่มบริษัทใดๆ 
กลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือภาคอุตสาหกรรมใดๆ ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งได้ 
 
กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงไม่มีคุณสมบัติเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนหรือตลาดที่ได้รับการยอมรับ และอาจมี
การลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน 
 
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน) และเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยมีหลักทรัพยอ้์างอิงอาทิเช่น ดัชนีทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน
เงิน เป็นต้น  
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ตัวชี้วัด (Benchmark):  ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://funds.vontobel.com/EN/Quality-Growth/Vontobel-Fund-Emerging-Markets-Equity/LU0278093082  
 
อายุโครงการ :  ไม่ก าหนด 
 
บริษัทจัดการลงทุน :  บริษัท Vontobel Management S.A., Luxembourg 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:  RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxembourg 
 
เว็บไซต ์:  สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืน่เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://funds.vontobel.com/EN/Disclaimer 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (Vontobel Fund - Emerging Markets Equity, Class “Accumulation shares I USD”) :  
 
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน:  ไม่เกิน 5.00 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 
 
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:  ไม่เกิน 0.30 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 
 
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 
 
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):  0.825 
 
(2) ค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian fee) /ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุน (Administration fee) และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ :  0.355 
  
หมายเหตุ:  
 
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Vontobel Fund - Emerging Markets Equity ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบบัภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซ่ึงบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
20.7 ข้อก าหนดเกี่ยวกบั 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 
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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  
(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 
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หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วขา้งต้น ซ่ึงในทางปฏิบัตบิริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด)เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บรษิัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบริษทัจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแลว้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลง
นามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
ชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม  

  




