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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอื่น คาจากัดความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้
กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ นาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งและจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันทาการของกองทุนหลัก
วันทาการซื้อขาย หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญและ/หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลายทาง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาการที่คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
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ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดย
วิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญาต หมายถึง วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Europe Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : KF-EUROPE
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
กองทุนนี้ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุนดังกล่าว
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการซึ่งเท่ากับ 150 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนและดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่มีอานาจ
(3) หากบริษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้สามารถนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอานาจในการจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนได้โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเป็น
สาคัญ
(4) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้จานวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จัดตั้งกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจัดตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่วันทาการถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 2,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 2,000.00 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 200 หน่วย
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2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 0.00 บาท
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 200 หน่วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปที่มีการ
เจริญเติบโตดี เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศในแถบยุโรปได้
3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund
3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
3.4. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
การกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการชั่วคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด
อัตราส่วนการกู้ยืมและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้น
แต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
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3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุน
ทั่วไป จัดตั้งและบริหารจัดการโดยบริษัท Allianz Global Investors และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว ซึ่งได้แ ก่
ประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทาการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุน และประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทัว่ ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของ
หน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกาไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัตขิ องผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงประเภทของหน่วย
ลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุใน
หนังสือชี้ชวนฯ นี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก
หนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุน้ ยุโรปที่มีการเจริญเติบโตดี โดย
มีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี้
ก) ลงทุนในตราสารทุนและ Participation Certificate ของบริษัทซึ่งมีสานักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่จัดตั้งขึน้ ในประเทศที่เป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน
ข) ภายใต้บังคับของข้อ ฌ) อาจลงทุนในตราสารทุน, Participation Certificate, หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก) ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุน
ค) นอกจากนี้ อาจได้มาซึ่งพันธบัตรที่แปลงสภาพได้ และพันธบัตรพร้อมด้วยใบสาคัญแสดงสิทธิตามทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข)
ง) อาจได้มาซึ่งใบสาคัญดัชนีบ่งชี้ (index certificate) หรือใบสาคัญตราสารทุนและตระกร้าหุ้นทุน (Equity baskets) ซึ่งมีความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
ทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข) หรือ กับตลาดการลงทุนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวลงทุนอยู่
จ) ส่วนของทรัพย์สินที่นิยามในข้อ ก) ถึง ข้อ ง) ซึ่งผู้ออก (บริษัทในกรณีของหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นทุน และหลักทรัพย์อ้างอิงในกรณีของใบสาคัญ) มี
สานักงานจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ อาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับของข้อ ฌ)
ฉ) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน อาจนามาลงทุนในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) หรือ มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุน (Undertaking for
Collective Investment) ที่เป็นกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development) หรือกองทุนที่ลงทุนในตราสารประเภททุน และ/หรือกองทุนที่มีแนวทางการลงทุนเพื่อให้
ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
ช) นอกจากนี้ อาจถือเงินฝากและได้มาซึ่งตราสารในตลาดเงิน โดยมีมูลค่ารวมของตราสารดังกล่าวรวมกับกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่ระบุในข้อ ฉ) ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ ฌ)
วัตถุประสงค์ของการมีเงินฝาก การได้มาซึ่งตราสารในตลาดเงิน และการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตามความจาเป็น
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ซ) อาจได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทุกขนาด (all sizes) ของบริษัทต่างๆ ผู้จดั การกองทุนอาจเน้นบริษัทที่มีขนาดๆ หนึ่ง หรือขนาดที่พิจารณาแล้วว่าเป็น
ขนาดส่วนบุคคล หรือเน้นการลงทุนทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งหุ้นในตลาดขนาดเล็กซึ่งมีความ
เคลื่อนไหวมากในตลาดเฉพาะกลุ่ม
ฌ) ภายใต้ข้อกาหนดของ Exposure Approach* กองทุนอาจลงทุนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช)
ข้างต้นได้
*คาอธิบายเพิ่มเติมของคาว่า Exposure Approach: กองทุนอาจใช้เทคนิคและเครื่องมือการเงินซึ่งอาจรวมถึงตราสารอนุพันธ์ต่างๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหารความผันผวนของพอร์ตกองทุนโดยทาสัญญา futures หรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนเกินกว่าทีก่ าหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช) ได้
ญ) กองทุนไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตามข้อจากัดในข้อ ก) และ ข้อ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนชาระบัญชีหรือการควบรวมของกองทุน
ฎ) เนื่องจากกองทุนมีการซื้อขายในฮ่องกง ให้นาข้อจากัดการลงทุนเพิ่มเติมตามระบุไว้ในหัวข้อ 17. “ข้อจากัดการลงทุนเพิ่มเติมของฮ่องกง - การ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Additional Investment Restriction “Hong Kong – use of derivatives)*” ของบทนามาใช้บังคับด้วย
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management: EPM) เช่น การทาสัญญา Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทาให้กองทุนมีโอกาสและความเสี่ยงลดลง
และกองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ในลักษณะเก็งกาไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สัมฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพือ่ สะท้อนถึงภาพรวมของกองทุน และเพื่อเพิ่มการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมี
หลักทรัพย์อ้างอิงได้แก่ ดัชนีการเงิน (ได้แก่ ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ราคาและดัชนีผลตอบแทนดอกเบี้ยโดยรวม), ดัชนีตราสารหนีแ้ ละ
ตราสารทุนต่างๆ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า, ดัชนีราคาของโลหะมีค่า และดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
รายละเอียดอื่นๆ ของกองทุนหลักจะระบุอยู่ตอนท้ายของส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ หัวข้อ “สรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบเกี่ยวกับ
กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ไปลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน
หลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในภายหลัง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการ หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการก่อนเลิกกองทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผัน
ผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่
กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมี
เหตุผลที่จาเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจานวนมาก
กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บริษทั จัดการ
จะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้าประกันการจ่ายเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น
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5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือ
ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน หรือ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน
6. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
7. ในกรณีที่กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ
NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอัตราส่วนการลงทุนรวมกัน
ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิด
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจาเป็นและสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เสร็จสิ้ น
โดยไม่ชักช้า
(2) หากการดาเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทาให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบาย
การลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวน
ที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน
8. ในกรณีที่กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทุนตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ลงทุนในตราสารแห่งทุนและมีผลทาให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ หรือ
(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดให้ลงทุนได้
บริษัทจัดการจะดาเนินการโดยจะพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมี
นโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ และมีคุณสมบัตติ ามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
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หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่
รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนตามข้อ 7. หรือข้อ 8. ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นาเรื่องการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้
ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
9. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุล
เงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงิน
ต่างประเทศของหลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสาคัญ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น
10. กองทุนอาจจะเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่ง
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์
เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์
เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
11. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่
สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทาผิดตามความเห็นของหน่วยงานกากับ
ดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนใน
กองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้ งทุนโดยเกินจาเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ได้เลิกโครงการใน
ขณะที่บริษัทจัดการยังดาเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ ทั้งนี้ เมื่อปรากฎกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และใน
การโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Allianz Global
Investors) หรือไม่ก็ได้ หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยจะคืนเงินค่าสั่งซื้อแก่ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่วันทาการถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตั้งและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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13. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น
3.12.1.1. ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่
(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกาหนดวันใช้เงิน
ตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้
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(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาประกั
้
น อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี้ทวั่ ไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมี
ลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1. ด้วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้าย
ข้อ 3.12.1.1. ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน
เป็นต้น
(2.6) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทั้งนี้
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.12.1.1. เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1. ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
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(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกาหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ใน
ราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกาหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสาเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
(ข) ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้ ต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
3.12.1.2. เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.3. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย หรือการ
เพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่ทาให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit
derivative)
(2) การเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระทาในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีทกี่ ระทานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3.12.1.4. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับ 3.12.1.1. – 3.12.1.3. โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศทีล่ งทุนต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE
(2) การลงทุนนั้นต้องไม่ทาให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทาให้กองทุนขาดทุนเป็น
มูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
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(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
(4) มีข้อมูลทางด้านราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที่นา่ เชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันใน
ประเทศไทย
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น
3.12.2.1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน
(3) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
3.12.2.2. ตราสารแห่งหนีต้ ่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รฐั บาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือ
ผู้ค้าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รฐั วิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ได้แก่
(2.1) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2.2) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันทีล่ งทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับ ความ
น่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก
3.12.2.3. เงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
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3.12.2.4. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง การลดค่าใช้จ่าย หรือการ
เพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ทาให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทาในศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเข้า
เป็นคู่สัญญาที่กระทานอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (OTC) หากคู่สัญญาเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
ก. สถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข. นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทานอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้ การ
กากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
ค. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ง. นิติบุคคลอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม
3.12.2.5. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับข้อ 3.12.2.1. – 3.12.2.4. โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1. (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีสนิ ค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1. (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.1.3. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ เมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทั เงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1.
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยตามข้อ 3.12.1.2.
(3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.3.
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้
คานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.13.1.4. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1. ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.3. ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ ามข้อ 3.12.1.1. (2.5)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
3.13.1.5. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. และข้อ 3.13.1.4. เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือ
คู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.1.6. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกั น หรือคู่สัญญา
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้จากน้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น
3.13.1.7. การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการคานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) แล้วแต่กรณี ก็ได้
ทั้งนี้ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดข้างต้น จะไม่นับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
3.13.1.8. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เป็นจานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมซึ่งเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป
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ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ข้อนี้ได้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทมี่ ีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มมี ูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดาเนินการให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น
3.13.1.9. ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ
3.13.1.8. ได้สาหรับรอบปีบัญชีนั้น
3.13.1.10. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.1.12 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้องชาระหนี้
หรือชาระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13.1.13 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ
3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5. (1) ให้นับมูลค่าที่คสู่ ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตอ้ งชาระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้อดังกล่าว
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3.13.1.14 นอกจากการคานวณตามข้อ 3.13.1.13 แล้ว บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ทตี่ ้อง
ชาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทตี่ ้องชาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าทีใ่ ช้ในการ
คานวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้า
ของสัญญาออปชัน
3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึง
วันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันทีธ่ ุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.16. บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญาที่กาหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก ทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ในโครงการนี้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้อ 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. ในการคานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.18. ด้วย
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(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาประกั
้
น บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่ วนทีผ่ ู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.1.18. การคานวณอัตราส่วนที่ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกันตามข้อ 3.13.1.17. จะทาได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทาการ
รับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้าประกัน
ต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.19. ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี้นนั้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทดาเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.1.20. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
3.13.1.21. ในกรณีที่การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กาหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษทั ดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทาคาเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
3.13.1.22. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8. ข้อ 3.13.1.11. ข้อ 3.13.1.19. ข้อ 3.13.1.20. และข้อ 3.13.1.21. และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้ นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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3.13.1.23. ข้อจากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
3.13.1.24. บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00
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. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
สาหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อกาหนดในการคานวณอัตราส่วน และการดาเนินการเมื่อมีเหตุที่ทาให้ ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วน ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนุโลม
3.13.2.1. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1. ซึ่งปัจจุบันได้แก่ กองทุน Allianz Europe Equity
Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากระยะสั้นในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิ ค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
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3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 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 ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน 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) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่ง
เป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคูส่ ัญญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนีต้ ่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(3) ตราสารแห่งหนีต้ ามข้อ 3.12.2.5 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.6 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 3.13.2.1 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือ
คู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกั น หรือคู่สัญญา
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้จากน้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น
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3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการคานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 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) แล้วแต่กรณี ก็ได้
3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่
3.13.2.10 ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้องชาระหนี้
หรือชาระค่าสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13.2.11 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ
3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นับมูลค่าที่คสู่ ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าทีต่ ้องชาระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้ องคานวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้อดังกล่าว
3.13.2.12 นอกจากการคานวณตามข้อ 3.13.2.11 แล้ว บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ทตี่ ้อง
ชาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทตี่ ้องชาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าทีใ่ ช้ในการ
คานวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้า
ของสัญญาออปชัน
3.13.2.13 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้อ 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 หรือผู้คาประกั
้
น บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่ วนทีผ่ ู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.2.14 การคานวณอัตราส่วนที่ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกันตามข้อ 3.13.2.13 จะทาได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้าประกันต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.2.15 ในกรณีที่ ตราสารแห่งหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทดาเนินการจะแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไป
ตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า เกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม ข้อ 3.13.2.15 และข้อ 3.13.2.16 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้ นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.2.18 ข้อจากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นามาบังคับใช้ในกรณีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการ
ต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
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 ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่ส นใจลงทุนและ
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทาการ
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5.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการจองซื้อแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากบางกองทุนมายังกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้จองซื้อต้องกรอกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งคาขอเปิดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.5.
เรื่อง“เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี” และชาระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในด้านหน้า
ของหนังสือชี้ชวนโดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี้
(1) กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น
ผู้จองซื้ออาจชาระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น หรืออาจชาระด้วยบัตรเครดิตซึ่งจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้วยวิธีการอืน่ ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะนาเงินค่าจองซื้อดังกล่าวฝากเข้ายังบัญชี “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตแี้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง บมจ.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อ
รายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับชาระเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนจะมอบสาเนาคาขอเปิดบัญชีกองทุน และสาเนาคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรอง
ความถูกต้องแล้วแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจานวนแล้ว บริษัทจัดการอาจนาเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรียุโรปอิควิต”ี้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์
สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะนาเข้าเป็นผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้

02/07/2015

Page 23

(2) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิด
บัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดว้ ย
ตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทา
การสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้า งอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศั พท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านั้น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
(3) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัต โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี”
และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องทาการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้า งอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ
(4) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนและใบ
จองซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซื้อคนละวัน และในกรณีที่จองซื้อในวันเดียวกัน ซึ่งมีจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ตามจานวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายในวันดังกล่าวตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อของแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะตัดสิทธิผู้จองซื้อที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการกาหนดเกี่ยวกับวัน
และเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซื้อในวันแรกเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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5.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทาให้ไม่
สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคาขอ
เปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนด
ทั้งนี้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :
ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
5.2.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

ผู้สนใจสามารถทาการซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน”
6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน :
วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 5.2.1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้สั่งซื้ อหน่วยลงทุน
ครบตามจานวนเงินทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
6.2.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
6.2.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาสั่งหักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รบั คาสั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัต รเครดิตซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง บมจ. ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงิน
ค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าของการทารายการ
ในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่
นาค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผู้สั่งซื้อนั้น
และจะดาเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน คาสั่งหักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รบั คาสั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัต รเครดิตซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง บมจ. ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงิน
ค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ั่งซื้ อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าของการทารายการ
ในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่
นาค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั่งซื้อนั้น
และจะดาเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
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ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.3. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้บริการ
ผู้สั่งซื้อสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงิน ฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้วยบัตรเครดิต ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื้อขายถัดไปทุกครั้ง
ในการกาหนดงวดการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตาม
ความประสงค์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผูส้ ั่งซื้อ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผสู้ งั่ ซื้อกรอกและยื่นแบบฟอร์มการ
ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่ น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละงวดเป็น
จานวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขั้นต่าของการทารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
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จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่สั่งซื้อหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะ
ได้รับ
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่คานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขการให้บริการ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็น
รายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตุใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและ
สมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี)
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.4. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
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บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทา
รายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าของการทารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.5 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัต โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการ
กาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีทผี่ ู้สงั่ ซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน
จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุก
ครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทา
รายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าของการทารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะทาการเพิกถอนรายการ จะต้องทาการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ทารายการ ซึ่งถ้าเกินกาหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.6. วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนทุกครั้ง
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ทารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าของการทารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใ นการ
คานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดั งกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.7. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนทีส่ ั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2.3.
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6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปดิ รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุนหรือ
เวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.5.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสั่งซื้อในแต่ละครั้งของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
(ข) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทาการซื้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไปจนกว่าบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์
ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
คาขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
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เอกสารเปิดบัญชีทั้งของบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล
6.2.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทาการซื้อขาย
ภายในเวลา 15.30 น.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วันทาการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทาการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000
บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้องการขายคืน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000
บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรั บ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการโดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200
หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานั กงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทา
รายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่ า 200
หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานั กงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายใน 2 วันทาการภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200
หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทั้งหมด
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บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จานวนหน่วยได้ตามปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขัน้ ตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื้อขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรั บ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดั งกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.6. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ และปิดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทั้งสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการซื้อขาย
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้สนใจสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันทาการซื้อขาย
ภายในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.6.2. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็ค ขีดคร่อม
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษทั จัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นั บสนุนอื่น
ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น
การสับเปลี่ยนเข้ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนบางกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้นทางและกาหนดเวลาสับเปลี่ยนเข้า
กองทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิด
รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
8.2.1. วันและเวลาที่ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนด ได้ทุกวันทาการซื้อขาย
(1) กรณีสับเปลี่ยนเข้ากองทุน ต้องสั่งทารายการภายในเวลา 15.30 น.
(2) กรณีสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ต้องสั่งทารายการภายในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจากกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิดประกาศ
ณ สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
8.2.2. ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เป็นกองทุนต้นทางให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
(2) ในกรณีที่เป็นกองทุนปลายทางให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยพลัน โดยปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
8.2.3. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในโครงการโดยจะต้อง
ระบุจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ใน
กรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องการสับเปลี่ยน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็นจานวนหน่วยได้ตามปกติ
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน”
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ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลีย่ นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนได้ทุกวันทาการซื้อขายในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาสั่ งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็น
หลักฐานต่อไป
(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการ โดยใช้รหัส
ประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่ รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ งั่ สับเปลี่ยนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผูส้ ั่งสับเปลี่ยน
แล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทา
รายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
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4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่ รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ งั่ สับเปลี่ยนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลีย่ นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ และปิดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทั้งสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยขั้นตอนที่กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี
ที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถื อ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่ว ย
ลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
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(ค) มีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุด
รับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็นการปฏิบัตติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
11.2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือ
คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทาการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อหือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4. ในกรณีที่วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนดให้เป็นวันหยุดทาการ
ของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษทั จัดการจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน และคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนั้น โดยการปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
11.5. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการ
ชั่วคราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี กองทุนนี้มีข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลที่ซื้อและ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รบั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รบั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
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14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7)
และ (8)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
รายการค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมกันทัง้ หมด โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 4.35 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ ทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คานวณ โดย
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
(1) ค่าจัดทาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทารายการของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิ ละข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทั้งการจัดทารายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คานวณ
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การดาเนินคดีเพือ่ การรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการได้ เป็นต้น
(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัด
จ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรก ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี้
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(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่
เกินร้อยละ 1.00 ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที
หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจานวน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังตัด
จ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จา่ ยดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตกิ ารกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สนิ
ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คานวณ
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ข้างต้น ยังไม่ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) สับเปลี่ยนเข้ากองทุน
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยนื่ คาขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทัว่ ไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานอง
เดียวกันเรียบร้อยแล้ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการ
กองทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คานวณ ในการคานวณและจะตัด
จ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นๆ
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
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ค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
โดยจะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะติด
ประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ 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) จะใช้ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคา
ปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คานวณ เป็นเกณฑ์ในการคานวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 หากได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อน
ทุกครั้ง
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
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(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการภายใน 2 วันทาการถัดไป
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป ทั้งนี้ ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็น
เกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ทั้งนี้ กรณีการขอผ่อนผันและ
คานวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมี
อยู่ ณ วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดมาประกาศ
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวัน 3 ทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้ น
และภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่อ งทางใน
ภายหลังก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจดาเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ (2.1) – (2.4)
นั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตามที่เป็น
เหตุให้กองทุนไม่ได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุ นเปิด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
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(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผ่ ู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษทั จัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอน
ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผู้สนับ สนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วย
หรือไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ
0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทคี่ วามไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัด การจะ
แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องตั้งแต่วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนึ้ ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อย
ละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันทีบ่ ริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็ จสิ้น
เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุการดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไข
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 ทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดแู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตาม (ก)
16.4.3. นอกจากการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อ.มูลในรายงาน
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งสาเนาเอกสารที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะปฏิบัตดิ ังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
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หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเอง เป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะปฏิบัตดิ ังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
และผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจ
นาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จากัด
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2557
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการยังมิได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันที่สิันสุดรอบบัญชี และ/หรือวันที่สิันสุดรอบบัญชี
ครั้งแรกตามที่ระบุขา้ งต้น โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้ง/ขอปรับปรุงข้อมูลต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดู แล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
19.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น
19.3 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนือ่ งจากข้อจากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
19.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้

02/07/2015

Page 62

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1. การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีบ่ ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.2. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่า ยได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันทีป่ รากฏกรณีดังกล่าว หรือดาเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ
22(2) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 22/2552 เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
20.3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้วยความเป็นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
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20.4. การใช้ตัวชี้วัด (Benchmark)
บริษัทจัดการจะใช้ตวั ชี้วัดตามกองทนหลักคือ ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะดาเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนควบคู่ไป
กับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการ
ดัชนีมีการยกเลิกการคานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนาดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วดั หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด เป็น
ต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
20.5. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
(2) ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นสาคัญ
20.6. สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวม ในต่างประเทศที่กองทุนเปิด
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ ไปลงทุน
ชื่อกองทุน : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
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ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน : 16 ตุลาคม 2549
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ ยุโรปที่มีการเจริญเติบโตดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี้
ก) ลงทุนในตราสารทุนและ Participation Certificate ของบริษัทซึ่งมีสานักงานจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่จัดตั้งขึน้ ในประเทศที่เป็นสมาชิกของ
สหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน
ข) ภายใต้บังคับของข้อ ฌ) อาจลงทุนในตราสารทุน, Participation Certificate, หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก) ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุน
ค) นอกจากนี้ อาจได้มาซึ่งพันธบัตรที่แปลงสภาพได้ และพันธบัตรพร้อมด้วยใบสาคัญแสดงสิทธิตามทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข)
ง) อาจได้มาซึ่งใบสาคัญดัชนีบ่งชี้ (index certificate) หรือใบสาคัญตราสารทุนและตระกร้าหุ้นทุน (Equity baskets) ซึ่งมีความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
ทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข) หรือ กับตลาดการลงทุนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวลงทุนอยู่
จ) ส่วนของทรัพย์สินที่นิยามในข้อ ก) ถึง ข้อ ง) ซึ่งผู้ออก (บริษัทในกรณีของหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นทุน และหลักทรัพย์อ้างอิงในกรณีของใบสาคัญ) มี
สานักงานจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ อาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับของข้อ ฌ)
ฉ) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน อาจนามาลงทุนในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) หรือ มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุน (undertaking for collective
investment) ที่เป็นกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development) หรือกองทุนที่ลงทุนในตราสารประเภททุน และ/หรือกองทุนที่มีแนวทางการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเพียงอย่าง
เดียว
ช) นอกจากนี้ อาจถือเงินฝากและได้มาซึ่งตราสารในตลาดเงิน โดยมีมูลค่ารวมของตราสารดังกล่าวรวมกับกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ที่ระบุในข้อ ฉ) ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ ฌ)
วัตถุประสงค์ของการมีเงินฝาก การได้มาซึ่งตราสารในตลาดเงิน และการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงินภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อให้เกิดสภาพคล่องตามความจาเป็น
ซ) อาจได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทุกขนาด (all sizes) ของบริษัทต่างๆ ผู้จดั การกองทุนอาจเน้นบริษัทที่มีขนาดๆ หนึ่ง หรือขนาดที่พิจารณาแล้วว่าเป็น
ขนาดส่วนบุคคล หรือเน้นการลงทุนทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่งหุ้นในตลาดขนาดเล็กซึ่งมีความ
เคลื่อนไหวมากในตลาดเฉพาะกลุ่ม
ฌ) ภายใต้ข้อกาหนดของ Exposure Approach* กองทุนอาจลงทุนโดยไม่ปฏิบัติตามข้อจากัดการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช)
ข้างต้นได้
*คาอธิบายเพิ่มเติมของคาว่า Exposure Approach: กองทุนอาจใช้เทคนิคและเครื่องมือการเงินซึ่งอาจรวมถึงตราสารอนุพันธ์ต่างๆ เพื่อการบริหาร
และจัดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหารความผันผวนของพอร์ตกองทุนโดยทาสัญญา futures หรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้อัตราส่วนการลงทุนเกินกว่าทีก่ าหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช) ได้
ญ) กองทุนไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตามข้อจากัดในข้อ ก) และ ข้อ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนชาระบัญชีหรือการควบรวมของกองทุน
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ฎ) เนื่องจากกองทุนมีการซื้อขายในฮ่องกง ให้นาข้อจากัดการลงทุนเพิ่มเติมตามระบุไว้ในหัวข้อ 17. “ข้อจากัดการลงทุนเพิ่มเติมของฮ่องกง - การ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Additional Investment Restriction “Hong Kong – use of derivatives)” ของบทนามาใช้บังคับด้วย
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management: EPM) เช่น การทาสัญญา Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทาให้กองทุนมีโอกาสและความเสี่ยงลดลง
และกองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ในลักษณะเก็งกาไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สัมฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของกองทุน และเพื่อเพิ่มการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมี
หลักทรัพย์อ้างอิงได้แก่ ดัชนีการเงิน (ได้แก่ ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ราคาและดัชนีผลตอบแทนดอกเบี้ยโดยรวม), ดัชนีตราสารหนีแ้ ละ
ตราสารทุนต่างๆ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า, ดัชนีราคาของโลหะมีค่า และดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัด (Benchmark) ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.allianzgi.sg
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
บริษัทจัดการลงทุน : บริษัท Allianz Global Investors
ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: State Street Bank Luxembourg S.A.
เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืน่ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
www.allianzgi.sg
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)
1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุน (Administration fee) ไม่เกิน 0.50
(รวมถึง ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ / เก็บรักษาทรัพย์สิน)
หมายเหตุ:
1)* กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตี้ ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT
(EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
2) กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ จะเป็นผู้รับเงินค่าส่งเสริมการขายที่ได้รบั จากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนาเงิน
ดังกล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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20.7 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี ักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
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ดังต่อไปนี้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ
ได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการ
และกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย
หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัตบิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอานาจลง
นามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
ชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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