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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความตา่ง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั  
 
กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุตา่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมัน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุตา่งประเทศ หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเชน่เดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั  
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย หมายถึง ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย การ
ก าหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือประกาศอื่นใดที่ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือ
ชอ่งทางอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการที่ค านวณ  
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ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดย
วิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ท าการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุาต หมายถึง วงเงินที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั  
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri Global Income Fund  
 
1.3. ชื่อยอ่ :  KF-INCOME  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
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1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิารขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ยตุิการขาย
หน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
(2) ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏวา่ไมมี่ตราสารทีส่ามารถลงทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนั
เน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่
ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมที่เสนอขายผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ยและผู้ มีเงินลงทนุสงู  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
 
(1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการ (ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็ม
จ านวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการซึง่เทา่กบั 750 ล้านบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุและด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรวงเงินลงทนุในตา่งประเทศให้กบักองทนุรวมไมเ่กินวงเงินตามที่ได้รับการจดัสรรจากหนว่ยงานที่มีอ านาจ  
 
(3) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศรวมกนัแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจดัสรรให้สามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัสรรเงินลงทนุในตา่งประเทศให้กบักองทนุได้โดยไมต้่องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุที่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเป็น
ส าคญั  
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 510,000.00 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 2,000.00 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 200 หน่วย  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0.00 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 200 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้กบัผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ไมเ่ทา่กนัโดยไมต่ ่ากวา่ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ซึง่จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (fund fact sheet) ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้เว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ  
 
(2) มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลือกในการลงทนุให้กบัผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ยและผู้ มีเงินลงทนุสงู ทีต้่องการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ
ทัว่โลก ซึง่รวมถึงตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได้  
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม :  Feeder Fund  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวม :  พิเศษ  
 
3.4. นโยบายการลงทนุ :  ผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ  
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3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

การกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 
บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได้ โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัราสว่นการกู้ยืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้น
แตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  
เพ่ือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. ลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมที่มีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
- กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

3.9. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (“กองทนุหลกั”) ซึง่เป็นกองทนุรวมที่เสนอขาย
ให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป จดัตัง้และบริหารจดัการโดยบริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบ
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบอร์ก 
(Luxembourg) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
 
บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศฮอ่งกง และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทนุ
หลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินตา่งๆ เชน่ เหรียญสหรัฐ ยโูร ปอนด์องักฤษ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลา่ว เป็นประเทศอืน่ใดนอกเหนือจากประเทศฮอ่งกงดงักลา่ว ซึง่ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 
หรือประเทศลกัเซมเบอร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ สกลุเงินฮอ่งกงดอลลาร์ หรือสกลุเงินยโูร ในภายหลงัก็
ได้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้ขายและ/หรือสกลุเงินที่ใช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
อนึ่ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึง่สามารถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแตล่ะคลาสของ
หน่วยลงทนุอาจมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน คา่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัขิองผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัท
จดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน Class A (mth) – USD (Hedged) อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของ
หนว่ยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตามที่ได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมได้จากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์
ของกองทนุหลกั)  
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วัตถุประสงค์ในการลงทุน และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :  
 

(1) กองทนุมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสรรหารายได้ที่สม ่าเสมอจากการลงทนุหลกัในพอร์ตการลงทนุของหลกัทรัพย์ตา่งๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ทัว่
โลก และการลงทนุโดยใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน  
 

(2) กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ตราสารแหง่ทนุ และหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ซึง่มีผู้ออก
หลกัทรัพย์ที่อาจจดัตัง้อยูใ่นประเทศตา่งๆ รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม ่ 
 

(3) กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืน ซึง่รวมถึงและไมไ่ด้ถกูจ ากดัการลงทนุในหลกัทรัพย์แปลงสภาพ และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน (forward currency exchange contracts)  
 

(4) กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ หรือตราสารหนีท้ี่ไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  
 

(5) กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการลงทนุ เคร่ืองมือดงักลา่วอาจมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการป้องกัน
ความเสี่ยง ซึง่รวมถึงและไมไ่ด้ถกูจ ากดัการลงทนุในฟิวเจอร์ (futures) ออปชัน่ (options) สญัญาส าหรับความแตกตา่ง (contracts for difference) 
สญัญาฟอร์เวิร์ด (forward contracts) บนเคร่ืองมือทางการเงิน และออปชัน่บนสญัญาเหลา่นัน้, ตราสารที่อ้างอิงจากอนัดบัความน่าเชื่อถือ (credit 
linked instrument), สินเช่ือที่อยูอ่าศยัแปลงสภาพที่จะระบตุวัตนของหลกัทรัพย์ในภายหลงั(mortgage TBAs) และสญัญาสวอป (swap 
contracts)โดยข้อตกลงภาคเอกชน ตลอดจนอนพุนัธ์ตราสารหนี ้อนพุนัธ์ด้านสกลุเงินตรา และสญัญาเครดติอนพุนัธ์ (credit derivatives) 
 

(6) กองทนุอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพื่อชว่ยสนบัสนนุการจดัการลงทนุพืน้ฐาน  
 

(7) กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่เปลีย่นมือได้ที่อยูภ่ายใต้กฎระเบียบพืน้ฐาน (UCITS) และ/หรือ กองทนุเปิดที่ลงทนุในตราสารร่วม (UCIs) อ่ืนๆ  
 

(8) กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์สกลุเงินตา่งๆ และจะท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนอกเหนือจากสกลุเงินยโูร หรืออาจจะ
บริหารจดัการลงทนุโดยอ้างอิงกบัดชันีชีว้ดัของกองทนุ  
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (ต่อ) :  
 

2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แตท่ัง้นี ้จะ
ลงทนุในตา่งประเทศไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนด  
 

3. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราสว่นที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด ทัง้นี ้มิให้รวมถึงชว่งเวลาประมาณ 15 วนัท าการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึง่อยูใ่นชว่งระหวา่งรอการลงทนุ หรือชว่งเวลาประมาณ 15 วนัท าการก่อนเลิกกองทนุ  
 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนั
ผวน เกิดภยัพิบตัิ เกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่
กองทนุโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในชว่งระหวา่งรอการอนมุตัิการเพิ่มวงเงินลงทนุในตา่งประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมี
เหตผุลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรือในชว่งระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนมาก 
กองทนุอาจไมส่ามารถลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่
ก าหนดไว้ในโครงการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
โดยจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วนี ้บริษัทจดัการ
จะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

4. เงินลงทนุสว่นที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกนัการจา่ยเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวสิาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ/หรือภาคเอกชน  
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5. ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณี ต า่กวา่ 1 ปี โดยเป็นการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการส ารองเงินไว้ส าหรับการ
ด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured note)  
 

6. บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ซึง่จะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุ
เงินตา่งประเทศที่อาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในตา่งประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตวัอยา่งเชน่ กรณีคา่เงิน
ตา่งประเทศของหลกัทรัพย์ทีล่งทนุมีแนวโน้มออ่นคา่อยา่งมีนยัส าคญั ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น  
 

7. กองทนุอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เชน่ การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์
เวิร์ดที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึง่พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยั
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เชน่ แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ทีล่งทนุ การออกสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์
เหตกุารณ์ที่อาจจะสง่ผลกระทบเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัของกองทนุ และคา่ใช้จา่ยในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น  
 

8. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global 
Income Fund ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป เชน่ มีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลา่วไมเ่ป็นไป
ตามที่คาดไว้ หรือไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระท าผิดตามความเห็น
ของหน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจ
สง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ JPMorgan Investment Funds - 
Global Income Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั  
 

เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้น แล้วมีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทน
กองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุง
ศรีโกลบอลอินคมั และมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท 
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. หรือไมก็่ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้
เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจสง่ผลให้ในชว่งเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุก็ได้  
 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะ
ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ยและส ารองคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุที่ถือครองตอ่จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
กองทนุทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบโดยพลนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ก่ียวข้อง  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไมน่ าเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ รวมถึงการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศทกุขณะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในชว่งด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
3.10. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ)  
 
3.11. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : ไมมี่  
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3.12. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.12.1.1. ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  
 
(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก ่ 
 
(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้
ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงิน
ตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็น
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ  
 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม  
 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก ่ 
 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก ่ 
 
(ก) ตัว๋เงินคลงั  
 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั  
 
(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมี
ลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1. ด้วย  
 
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดย
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กระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์
ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้าย
ข้อ 3.12.1.1. ด้วย  
 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไมใ่ชหุ่้นกู้อนพุนัธ์  
 
 
(2.5) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทนุเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงิน 
เป็นต้น  
 
(2.6) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทัง้นี ้
บริษัทจดัการต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1. เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจา่ยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้
คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1. ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
 
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ใน
ราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวธีิการที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ  
 
(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้  
 
(ข) ในกรณีทีผู่้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  
 
(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตรา
สารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้การจดัการ  
 
3.12.1.2. เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
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3.12.1.3. สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง การลดคา่ใช้จา่ย หรือการ
เพ่ิมรายได้ของกองทนุโดยไมมี่ความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้แตเ่ป็นการเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมท่ าให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้เบี่ยงเบน และต้องไมมี่
ลกัษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit 
derivative)  
 
(2) การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องกระท าในศนูย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือในกรณีทีก่ระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ค้า
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
 
3.12.1.4. ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.12.1.1. – 3.12.1.3. โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สินในตา่งประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศทีล่งทนุต้องมีคณุสมบตัิ 
ดงันี ้ 
 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE  
 
(2) การลงทนุนัน้ต้องไมท่ าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไมท่ าให้กองทนุขาดทนุเป็น
มลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ  
 
(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้  
 
(4) มีข้อมลูทางด้านราคาทีส่ะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยเป็นราคาที่นา่เชื่อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล  
 
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ที่ถือได้วา่เทยีบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลกัษณะคล้ายกนัใน
ประเทศไทย  
 
(6) มีลกัษณะอ่ืนใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพ่ิมเติม  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.12.2.1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีการ
ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
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(2) ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุที่จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็น
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเชน่กนั  
 
(3) ต้องไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
 
3.12.2.2. ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก ่ 
 
(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือ
ผู้ค า้ประกนั  
 
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่ ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ  
 
3.12.2.3. เงินฝากในสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ เพ่ือการลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.12.2.4. สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลด
ความเสี่ยง การลดคา่ใช้จา่ย หรือการเพิ่มรายได้ของกองทนุโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้แตเ่ป็นการเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเทา่นัน้ และการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
บริษัทจดัการต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมท่ าให้วตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้เบี่ยงเบน และต้องไมมี่ลักษณะ
เป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยมีคูส่ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท าในศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเข้า
เป็นคูส่ญัญาที่กระท านอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้ (OTC) หากคูส่ญัญาเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ก. สถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ข. นิติบคุคลตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อยูภ่ายใต้การ
ก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
ระยะยาวอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้  
 
ค. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 
ง. นิติบคุคลอ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพ่ิมเติม  
 
3.12.2.5. ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัข้อ 3.12.2.1. – 3.12.2.4. โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.13. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
3.13.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไม่จ ากดัอตัราสว่น  
 
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.1.1. (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเชือ่ถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตรา
สารดงักลา่ว  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.13.1.2. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1. (2) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็น
ตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภททีผู่้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.13.1.3. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1.  
 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยตามข้อ 3.12.1.2.  
 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.3. ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้  
 
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สินที่ธนาคารตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้ไมว่่าในกรณีใด มิให้
ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ซึง่ธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
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ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  
 
3.13.1.4. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1.  
 
(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.3. ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้  
 
ตราสารแหง่หนีต้าม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1. (2.5)  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5. (1) ที่บคุคลรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.1.5. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. และข้อ 3.13.1.4. เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูคา่
รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13.1.6. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคูส่ญัญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนัน้  
 
3.13.1.7. การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สิน
ดงักลา่วเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูคา่รวมกนั
ทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดข้างต้น จะไมน่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่
กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  
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3.13.1.8. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือ
คูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุ
รวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
 
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
 
(2) ธนาคารพาณิชย์  
 
(3) บริษัทเงินทนุ  
 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 
(6) สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ  
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึ่ง มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
 
(2) ทรัพย์สินที่คูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวมซึง่เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบัในชว่งระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้
ไป  
 
ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุในวง
กว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัร
เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในชว่งเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุภายใต้ข้อนีไ้ด้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ีมี่ลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
เม่ือบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดดงักลา่วแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัท าการถดัจาก
วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ตรวจสอบการปฏบิตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที่ได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมเลิกกองทนุรวมนัน้  
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3.13.1.9. ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องน าการลงทนุในหรือมี
ไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในชว่งเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.13.1.8. ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้  
 
3.13.1.10. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ไมเ่กิน
อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  
 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไมเ่กิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  
 
3.13.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่  
 
3.13.1.12 ในกรณีที่กองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุที่มีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่มลูคา่สทุธิที่กองทนุอาจมีภาระต้องช าระหนี ้
หรือช าระคา่สินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
3.13.1.13 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่การค านวณอตัราสว่นการลงทนุข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 
3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5. (1) ให้นบัมลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคล
ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่
และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว  
 
3.13.1.14 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.1.13 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ทีต้่อง
ช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง 
ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทีต้่องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ช้ในการ
ค านวณ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้า
ของสญัญาออปชนั  
 
3.13.1.15 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะค านวณโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึง
วนัที่ค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึง่ หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพ่ิมเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัทีธุ่รกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท า
ส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
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3.13.1.16. บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมใน
อตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในโครงการนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งวา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้  
 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  
 
(2) ในกรณีของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) นบัมลูคา่ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียที่กองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุดงักลา่ว หรือ  
 
(ข) นบัมลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียดงักลา่วลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นส าหรับทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้โดยถือ
เสมือนหนึ่งวา่กองทนุกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยตรง  
 
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่
ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งวา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1.2. 
ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้  
 
3.13.1.17. ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.2. ข้อ 3.13.1.3. ข้อ 3.13.1.4. และข้อ 3.13.1.5. (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงื่อนไขตามข้อ 3.13.1.18. ด้วย  
 
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกวา่หนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกค านวณอตัราส่วนทีผู่้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้  
 
3.13.1.18. การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.13.1.17. จะท าได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ท าการ
รับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.13.1.19. ในกรณีที่ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หาก
ตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.13.1.20. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
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บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
3.13.1.21. ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือ
รวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้ือ  
 
(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้  
 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
 
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้าม
จดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจ
ควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
 
3.13.1.22. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 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
อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักล่าวตอ่ไปก็ได้  
 
บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
3.13.1.23. ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกกองทนุรวม”  
 
3.13.1.24. บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00  
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00  
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3.13.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในตา่งประเทศ :  

ส าหรับกองทนุที่มีการลงทนุหรือเข้าเป็นคูส่ญัญาในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติมด้วย ทัง้นี ้อตัราสว่นที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อก าหนดในการค านวณอตัราสว่น และการด าเนินการเม่ือมีเหตทุี่ท าให้ไม่
เป็นไปตามอตัราสว่น ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม  
 
3.13.2.1. บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.1. ซึง่ปัจจบุนัได้แก่ กองทนุ JPMorgan Investment 
Funds - Global Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13.2.2. บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไม่จ ากดัอตัราสว่น  
 
(1) เงินฝากระยะสัน้ในตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.3.  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.2. (1) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตรา
สารดงักลา่ว  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 (2) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็น
ตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภททีผู่้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.2.4. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินในตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.3 โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะ
สถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
(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) 
ที่สถาบนัการเงินตา่งประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
 
(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) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึง่
เป็นสาขาของสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักล่าวรวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  
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3.13.2.5. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย  
 
(1) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (2)  
 
(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 
(3) ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.2.5  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.6 (1) ที่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.2.6. บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2. ข้อ 3.13.2.3. ข้อ 3.13.2.4. และข้อ
3.13.2.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูคา่
รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13.2.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคูส่ญัญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนัน้  
 
3.13.2.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สิน
ดงักลา่วเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูคา่รวมกนั
ทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.4. ข้อ 3.13.2.5. และข้อ 3.13.2.6. (1) แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 
3.13.2.9 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่  
 
3.13.2.10 ในกรณีที่กองทนุเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุที่มีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่มลูคา่สทุธิทีก่องทนุอาจมีภาระต้องช าระหนี ้
หรือช าระคา่สินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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3.13.2.11 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 
3.13.2.6 (1) ให้นบัมลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญา
ดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่น
ตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว  
 
3.13.2.12 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.2.11 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ทีต้่อง
ช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง 
ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้าหรือผู้ทีต้่องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ช้ในการ
ค านวณ เว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้า
ของสญัญาออปชนั  
 
3.13.2.13 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงื่อนไขตามข้อ 3.13.2.14 ด้วย  
 

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกวา่หนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกค านวณอตัราส่วนทีผู่้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้  
 
3.13.2.14 การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.13.2.13 จะท าได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.13.2.15 ในกรณีที่ ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หาก
ตอ่มาตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ บริษัทด าเนินการจะแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.2.15 และข้อ 3.13.2.16 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 

บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
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3.13.2.18 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีทีป่รากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการ
ต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกกองทนุรวม”  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

ไมมี่  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 500,000 บาท ในการจองซือ้แตล่ะ
ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้กบัผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ไมเ่ทา่กนัโดยไม่ต ่ากวา่ทีป่ระกาศก าหนด ซึง่จะ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (fund fact sheet) ก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  
 
การช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมลูคา่จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจาก
บางกองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมัโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5. 
เร่ือง“เอกสารหลกัฐานในการเปิดบญัช”ี และช าระเงินคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในด้านหน้า
ของหนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้ 
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(1) กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน  
 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน หรืออาจช าระด้วยบตัรเครดติซึ่งจะต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยบริษัทจดัการจะน าเงินคา่จองซือ้ดงักลา่วฝากเข้ายงับญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. 
ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม หลงัจากที่ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้ จองซือ้
แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีล่งนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้ จองซือ้
หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว บริษัทจดัการ
อาจน าเงินที่ได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั” ที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. 
ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนด
เพ่ิมเติม ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในชว่งดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์กองทนุ และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียน
หน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้
หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท า
การสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัท
จดัการ  
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(3) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” 
และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 

2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ  
 
(4) การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
5.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนและใบ
จองซือ้ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ตามจ านวนเงินทนุของโครงการไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรายในวนัดงักลา่วตามสัดสว่น
จ านวนหน่วยลงทนุที่จองซือ้ของแตล่ะราย ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามที่โครงการก าหนดเก่ียวกบัวนั
และเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
5.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นและหรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ
จดัการเน่ืองจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท าให้ไม่
สามารถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดัการจะช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หาก
บริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนดอนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ครบก าหนด  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วดงักลา่ว จะใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
5.2.5. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :  
 

ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริง
พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั                                                                                 18/05/2015    Page 26 

กรณีบคุคลธรรมดา  
 

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 

กรณีนิติบคุคล  
 

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
ข) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 

(ก) ค าสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
 

(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 

(ค) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการ
จงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กลา่วมาข้างต้น  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางตา่งๆ ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมท าการ
เสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนั
เวลาดงักลา่วทีแ่น่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (Fund fact sheet)” และ “สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม
และข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป  
 
ผู้ลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (fund fact sheet) ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้กบัผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่ไมเ่ทา่กนัโดยไมต่ ่ากวา่ทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (fund fact sheet) และหากมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัท
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จดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้เว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
 
6.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 5.2.1  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวโดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้า ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการ หรือตามวงเงินลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทจดัการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
6.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
(1) บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผู้สนบัสนนุที่รับค าสัง่ซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศ
ก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลอินคมั” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการ
จะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. 
ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ธนาคารออมสิน 
หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคา่สัง่ซือ้วา่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วยงัไมส่ามารถน าเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่
น าคา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ สัง่ซือ้นัน้
และจะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ  
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บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
อนึ่ง มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) วิธีการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้มีความประสงค์ที่จะช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าด้วยบตัรเครดิต ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอียด
ในหนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต  
 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินรายงวดในวนัที่ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก าหนดเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งการเลื่อนการหกับญัชีเงินฝาก
หรือบญัชีบตัรเครดิตไว้ตอ่บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดติส าหรับงวดดงักลา่วในวนัท าการซือ้ขายถดัไปทกุครัง้  
 
ในการก าหนดงวดการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าทกุสปัดาห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค์  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้
ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักลา่วข้างต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชบีตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจากที่ผู้สัง่ซือ้กรอกและยื่นแบบฟอร์มการ
ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือหนงัสือยนืยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไมน้่อย
กวา่ 7 วนั  
 
2) บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตามหนงัสือยืนยัน
การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซือ้ของงวดดงักลา่ว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถดัไปตามปกติ  
 
3) บริษัทจดัการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สามารถผ่านเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะ
ได้รับ  
 
4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตเทา่นัน้ 
โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชี
บตัรเครดิตแล้วแตก่รณี  
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
 

1) ในกรณีที่บริษัทจดัการได้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถเพิกถอนรายการดงักลา่วซึ่งเป็น
รายการซือ้หน่วยลงทนุได้ ไมว่า่สาเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าได้ โดยแจ้งยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าตอ่บริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชบีตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดงักลา่วจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งการขอแก้ไขตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า  
 

3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้าม)ี  
 

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(3) วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการผา่นหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
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ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 

2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการ  
 
ก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ 
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
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บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จดัการก าหนดไว้  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 

ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 

ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง
เทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 

อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนัน้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัที่ท ารายการ ซึง่ถ้าเกินก าหนดเวลาดงักลา่วจะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(5) วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่
บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(6) การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
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ลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
6.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้ สนบัสนนุหรือ
เวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
 
(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูคา่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  
 
(ง) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการ
จงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กลา่วมาข้างต้น  
 
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ าหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจ านวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกวา่บริษัท
จดัการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกาศลว่งหน้าไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์
ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย
คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
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กรณีบคุคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
ข) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
เอกสารเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
เป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี)  
 
6.2.7. วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย
ภายในเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วโดยประกาศไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
5 วนัท าการ โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเชน่เดียวกนั  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.2. รายละเอียดชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
ผู้ลงทนุจะต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินและ/หรือจ านวนหน่วยไมต่ ่ากวา่ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 
(fund fact sheet) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่
ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ที่ก าหนด หรือในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ที่ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทัง้หมด  
 
(1) บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ผู้ สัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่ขายคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต้่องการขายคืน 
เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว
แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการโดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่าน
หมายเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้
ขายถดัมา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นทาง
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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(3) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้
ขายถดัมา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายใน 2 วนัท าการภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ย
ลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Internet)  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้ สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่
บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้ากอ่นปิดการให้บริการดงักลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(5) การขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งการเพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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7.4.2. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 
 
(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่กินปีละ 12 ครัง้ โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี  ้การรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่วจะท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง  
 

(2) การพิจารณาจา่ยเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิจากการจา่ยปันผลของกองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุ หรือจากก าไรสทุธิและ/หรือก าไรสะสมของกองทนุ 
 

(3) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม (1) ข้างต้น โดยท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิด
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนภายใต้การจดัการกองทนุใดกองทนุหนึ่งโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือ
วา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีรายชื่อตาม
หลกัฐานที่ปรากฎอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรการท ารายการตามล าดบั
ก่อนหลงัของวนัที่สัง่ท ารายการ 
 

(5) บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ค านวณได้เม่ือสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออกจากกองทนุ และจะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าที่กองทนุปลายทางในวนัท าการก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคา
หน่วยลงทนุ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้สนใจสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
ภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ 
โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วโดยประกาศ
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยประกาศไว้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทจดัการเชน่เดียวกนั 
 
7.6.2. การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ให้โอนคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 
วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ในการรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอน
เงินเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อม
คา่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่จา่ยผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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(2) รับเช็คทางไปรษณีย์  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูใ่น
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดัการจะน าสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ  
 

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุอ่ืน  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุอ่ืน 
ซึง่สามารถรับได้ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ  
 

ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการและถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไมมี่  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไมมี่  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุได้ภายในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคนืซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะ
เกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 

การสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทนุบางกองทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัรายชื่อกองทนุต้นทางและก าหนดเวลาสับเปลี่ยนเข้า
กองทนุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชัว่คราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอ่ืุนใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิด
รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลาที่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.  
 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุออกจากกองทนุให้เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ 
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วโดย
ประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเชน่เดียวกนั 
 
8.2.2. ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค านวณราคารับซือ้คืนของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการ
ก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
8.2.3. วิธีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทางและเป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรก หากภายหลงัจากการ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางแล้วปรากฏวา่ การสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุมีมลูคา่ต า่กวา่ 500,000 บาท บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ท ารายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว เพ่ือบริษัทจดัการจกัได้ถือปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และในกรณีที่เป็น
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วย
ลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ลงทนุจะต้องสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินและ/หรือจ านวนหน่วยไมต่ ่ากวา่ที่บริษัทจดัการก าหนด
ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (fund fact sheet) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
โดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และในกรณีที่การสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต า่กวา่ที่ก าหนด หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยน 
มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของ
หน่วยลงทนุต า่กวา่ที่ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วธีิการทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ในกรณีของกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ 
ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐานตอ่ไป  
 
(2) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ โดยใช้รหสั
ประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผา่นหมายเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั                                                                                 18/05/2015    Page 43 

ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยน
แล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(3) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
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2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการ
จะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งการเพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  
 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
 

(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  
 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1. บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดังตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
 

(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมี
นยัส าคญั  
 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ  
 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
 
11.2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึง
การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวธีิการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขาย
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามข้อ 16.4.2. และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุทีใ่ช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
11.5. เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านกังานประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการตดิตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้  
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13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ ไปให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอ่ืนที่มิใช ่“ผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ยและ/หรือผู้ มี
เงินลงทนุสงู” เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการ
จะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้แกบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา  
 
(3) กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีทีก่ารถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากัด
การถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการและ/หรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้บนัทกึชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท า
การ นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไมจ่า่ย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  

กองทนุไมมี่นโยบายจา่ยเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) 
และ (8)  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
รายการคา่ธรรมเนียมข้างต้นรวมกนัทัง้หมด โดยมีอตัราไมเ่กินร้อยละ 4.35 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
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15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ โดย
บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ดงันี ้ 
 

(1) คา่จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คา่พิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทนุ  
 

(2) คา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิละข้อมลู คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่วข่าวสาร หรือประกาศตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง  
 

(3) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงการจดัการ เชน่ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่เอกสารตา่งๆ หรือหนงัสือ
ติดตอ่กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เชน่ คา่สมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามที่จา่ยจริง  
 

(2) คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี คา่ทีป่รึกษากฎหมาย คา่ใช้จา่ย หรือ คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ เชน่ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จา่ยจริง  
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(3) คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่หรือเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 

(4) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 

(5) คา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ และคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จา่ยจริง รวมถึงคา่ใช้จา่ยและ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการได้ เป็นต้น  
 

(6) คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี โดยบริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนัที หรือทยอยตดั
จา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจา่ยที่เหมาะสม  
 

(7) คา่ใช้จา่ยในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตามที่จา่ยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายโดยไมต้่องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 

(7.1) คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน  
 

(7.2) คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง 
ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี  
 

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายดงักล่าว บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนัที 
หรือทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจา่ยที่เหมาะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักลา่วและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ นัน้ ยงัตดัจา่ยจากกองทนุไมค่รบจ านวน คา่ใช้จา่ยในสว่นที่ยงัตดั
จา่ยไมห่มดดงักลา่ว จะถือเป็นคา่ใช้จา่ยด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
 
(8) คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏบิตักิารกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ข้างต้น ยงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดท านองเดียวกนั  
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15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ในชว่งการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) สบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ:  ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนออกจากกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(2) สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ  
- ในชว่งการเสนอขายครัง้แรก:  ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กิน 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจาก
ผู้ โอนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราฉบบัละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยืน่ค าขอให้ออกใบส าคญัหน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
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15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(ก) คา่ธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้
วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
(ข) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เชน่ การใช้บริการบตัร ATM ให้เป็นไปตามอตัราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนด  
 
(ค) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) คา่ธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เชน่ การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านอง
เดียวกนัเรียบร้อยแล้ว  
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ ในการค านวณและจะตดั
จา่ยจากกองทนุเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีตดัจา่ยครัง้เดียวในวนัที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ๆ  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิด
คา่ใช้จา่ยนัน้ หรือภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 
วนัติดตอ่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะตดิ
ประกาศคา่ธรรมเนียมอตัราใหมใ่ห้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหต ุ: ไมมี่  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ
โดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใช้และการตรวจสอบ
ข้อมลูเก่ียวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
 

(1.2) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจากระบบ Reuters 
 

(1.3) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุตา่งประเทศ เพ่ือค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคา
ปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนฯ ดงักลา่วได้ บริษัทจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แหง่ประกาศสมาคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2554 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการภายในวนัท าการถดัไป 
 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้กรณีการขอผ่อนผนัและ
ค านวณแบบ forward pricing บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการมี
อยู ่ณ วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุมาประกาศ  
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกว่า 1 เดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจา่ยเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวนั 2 ท าการถดัไป  
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ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ชอ่งทางอ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการถดัไป
ก็ได้  
 

(3) ด าเนินการด้วยวธีิการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เชน่ การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น 
และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชอ่งทางใน
ภายหลงัก็ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เชน่ การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติด
ประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และ  
 

(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 

ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไมเ่ป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) 
นัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่ เป็น
เหตใุห้กองทนุไมไ่ด้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได้ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในวัน
ท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศข้อมลูดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิฯ  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคา
ขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 16.2 ข้างต้น เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั                                                                                 18/05/2015    Page 55 

 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว 
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เชน่ การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะระบชุอ่งทางที่แน่นอน
ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชอ่งทางในภายหลงัก็ได้
ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วย
หรือไมก็่ได้  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไมถ่ึงร้อยละ 
0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความไมถ่กูต้องภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 
(ข) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
(2) ในกรณีที่สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงการค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บริษัทจดัการจะ
แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อย
ละ 0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่มลูคา่หรือราคา
หน่วยลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
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รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบชื่อกองทนุรวมที่มีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไข
มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมี
มลูคา่ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่
มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคดิเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทนุในชว่งระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อ.มลูในรายงาน
ดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะสง่ส าเนาเอกสารที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมส าเนารายงานดงักลา่วแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงิน
ของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบั
สว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะ
จา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัท
จดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
16.4.6. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจากกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่ความ
ไมถ่กูต้องดงักลา่วมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไมมี่ 
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17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทนุ :  

 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที ่ เดือน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนใน
ภายหลงัในโอกาสแรกทีท่ าได้ และถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
19.2 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่
นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดนัน้  
 
19.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
 
19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
 
19.5 บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
ด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการ
กองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตาม
จ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัทีบ่ริษัทจดัการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป  
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20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูคา่เพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เร่ือง การ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคล
ดงักลา่ว (churning)  
 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย  
 

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.3. การใช้ตวัชีว้ดั (Benchmark)  
 

บริษัทจดัการจะใช้ตวัชีว้ดัตามกองทนหลกัคือ คา่เฉลี่ยของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged 
to USD / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged 
to USD ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทา่คา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน เป็นตวัชีว้ดั 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะด าเนินการแสดงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุควบคูไ่ป
กบัตวัชีว้ดัที่เปลี่ยนแปลงนัน้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  
 

อยา่งไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก เชน่ ผู้ ให้บริการ
ดชันีมีการยกเลิกการค านวณดชันีซึง่กองทนุมีการน าดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็น
ต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าถงึการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แตจ่ะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
20.4. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 

(2) ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
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(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนาคารออมสิน ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
 

(3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ได้แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ส านกังานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วเป็นส าคญั  
 
20.5. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไมใ่ชส่ญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึ
กบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA 
ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบาง
ประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จา่ยดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนนุการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และ
เพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
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(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
เชน่ หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการ
หรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง
ดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ
ได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัช ี 
(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  
 
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จา่ย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตับิริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.6. บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิตัแิละ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบสดัสว่นการถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุ ทกุๆ สิน้ไตรมาส ในกรณีที่พบวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ถือ
ครองหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ บริษัทจดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไปยงัผู้ มีอ านาจหน้าที่ของกองทนุหลกั และอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ในภายหลงัก็ได้ โดยจะแจ้งการ
รายงานและ/หรือน าสง่ข้อมลูสว่นตวัและ/หรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้กบัผู้ มีอ านาจหน้าทีข่องกองทนุหลกัภายใน 14 วนัท าการ 
นบัแตว่นัที่สิน้สดุของแตล่ะไตรมาส ตวัอยา่งเชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารหลกัฐานแสดงที่อยูข่อง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใชบ่ริษัทจดัการ เป็นต้น อยา่งไรก็ดี ขอบเขตระยะเวลาดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร 
 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพ่ิมเติมตามที่กองทนุหลกัร้องขอหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตาม
กฎหมายอนัมีผลท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทนุหลกัได้ จะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีเจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามที่
ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมส่ามารถน า
เร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
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20.7. สรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบเก่ียวกบักองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมใน
ตา่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ไปลงทนุ  
 
ชื่อกองทนุ : JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบอร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 

วนัที่จดทะเบียนกองทนุรวม : 31 สิงหาคม 2555 

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ และนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกั :  

(1) กองทนุมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสรรหารายได้ที่สม ่าเสมอจากการลงทนุหลกัในพอร์ตการลงทนุของหลกัทรัพย์ตา่งๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ทัว่
โลก และการลงทนุโดยใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 

(2) กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ตราสารแหง่ทนุ และหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ซึง่มีผู้ออก
หลกัทรัพย์ที่อาจจดัตัง้อยูใ่นประเทศตา่งๆ ซึง่รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม ่

(3) กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืน ซึง่รวมถึงและไมไ่ด้ถกูจ ากดัการลงทนุในหลกัทรัพย์แปลงสภาพ และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในอตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน (forward currency exchange contracts) 

(4) กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ หรือตราสารหนีท้ี่ไมมี่การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

(5) กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการลงทนุ เคร่ืองมือดงักลา่วอาจมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการป้องกัน
ความเสี่ยง ซึง่รวมถึงและไมไ่ด้ถกูจ ากดัการลงทนุในฟิวเจอร์ (futures) ออปชัน่ (options) สญัญาส าหรับความแตกตา่ง (contracts for difference) 
สญัญาฟอร์เวิร์ด (forward contracts) ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน และออปชัน่บนสญัญา credit linked instrument, mortgage TBAs และ
สญัญาสวอป (swap contracts)โดยข้อตกลงภาคเอกชน และตราสารหนีอ่ื้นๆ เชน่ ตราสารอนพุนัธ์ด้านสกลุเงินและการป้องกนัความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงตา่งๆ  

(6) กองทนุอาจถือครองเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพื่อชว่ยสนบัสนนุการจดัการลงทนุพืน้ฐาน 

(7) กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่เปลีย่นมือได้ที่อยูภ่ายใต้กฎระเบียบพืน้ฐาน (UCITS) และ/หรือ กองทนุเปิดที่ลงทนุในตราสารร่วม (UCIs) อ่ืนๆ 

(8) กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์สกลุเงินตา่งๆ และจะท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนอกเหนือจากสกลุเงินยโูร หรืออาจจะ
บริหารจดัการลงทนุโดยอ้างอิงกบัดชันีชีว้ดัของกองทนุ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) : คา่เฉลี่ยของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD / 35% 
MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD 
 
อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

บริษัทจดัการลงทนุ : บริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ / ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอืน่เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์:  
www.jpmorganassetmanagement.com 

http://www.jpmorganassetmanagement.com/
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คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยของกองทนุหลกั JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund, Class A (mth) – USD (Hedged) 

1. คา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 5.00 

(2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.50 

2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการและที่ปรึกษาการลงทนุ (Management and Advisory Fee)* : 1.25 

(2) คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการปฏบิตัิการและจดัการกองทนุ (Operating and Administrative Expenses) : 0.20 

หมายเหต:ุ 

1)* กองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
อินคมั ในอตัราร้อยละ 50 ซึง่จะเทา่กบัร้อยละ 0.625 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 
โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั ทัง้นี ้การคืนคา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอตัรา
คา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี) 

2) กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั จะเป็นผู้ รับเงินคา่สง่เสริมการขายที่ได้รับจากตวัแทนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถ้ามี) โดยจะน าเงิน
ดงักลา่วเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

• มลูคา่การลงทนุของทา่นอาจลดลงหรือเพ่ิมขึน้และทา่นอาจได้รับเงินคืนน้อยกวา่ที่ทา่นลงทนุไว้ครัง้แรก  
• ผลตอบแทนที่นกัลงทนุได้รับจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปีโดยขึน้อยูก่บัรายได้เงินปันผลและผลตอบแทนก าไรสว่นเกินทนุของทรัพย์สินทางการเงิน
ที่ลงทนุไว้ ก าไรสว่นเกินทนุอาจติดลบในบางปีและไมมี่การรับประกนัเงินปันผล  
• มลูคา่ของหลกัทรัพย์ประเภททนุอาจลดลงหรือเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการของแตล่ะบริษัทและสภาวะตลาดโดยทัว่ไป  
• มลูคา่ของหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้และสภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้ความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกหลกัทรัพย์ ผู้ออกหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ้าจไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ้าจถกูลดระดบัความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง
เหลา่นีม้กัจะอยูใ่นระดบัสงูในตลาดเกิดใหมแ่ละในหลกัทรัพย์ประเภทหนีใ้นกลุม่หลกัทรัพย์ที่มีระดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่ระดบัที่น่าลงทนุ  
• นอกจากนี ้ตลาดเกิดใหมอ่าจประสบกบัความไมม่ัน่คงทางการเมือง การก ากบัดแูลของราชการ และเศรษฐกิจ รวมทัง้มีการดแูลหลกัทรัพย์และ
แนวปฏบิตัิในการช าระหนีท้ี่ไมด่ีพอ มีความโปร่งใสน้อย และมีความเสี่ยงทางการเงินมากขึน้ ราคาของสกลุเงินในตลาดเกิดใหมอ่าจผนัผวน ตลาด
เกิดใหมแ่ละกลุม่หลกัทรัพย์ที่มีระดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ระดบัทีน่่าลงทนุอาจมีความผนัผวนมากกวา่และมีความคลอ่งตวัต ่ากวา่ตลาดอ่ืนๆ และ
กลุม่หลกัทรัพย์ที่มีระดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่น่าลงทนุตามล าดบั  
• ความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไมมี่การจดัอนัดบัไมไ่ด้วดัโดยอ้างอิงกบัตวัแทนการจดัอนัดบัที่เป็นอิสระ  
• การลงทนุในทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งและราคาที่ผนัผวนเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้  
• มลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินอาจผนัผวนได้เพราะการเปลี่ยนแปลงมลูคา่เพียงเล็กน้อยในมลูคา่ของทรัพย์สินที่ลงทนุอาจท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งมากในมลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน ดงันัน้การลงทนุในตราสารดงักลา่วอาจน าไปสู่การขาดทนุเกินกวา่จ านวนที่กองทนุ
ได้ลงทนุไว้  
• การเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลตอบแทนการลงทนุของทา่น การป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนที่
อาจใช้เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนนัน้อาจใช้ไมไ่ด้ผลเสมอไป  
• หลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุมีความเสีย่งด้านการผิดนดัช าระหนีห้รือการถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ กองทนุจะท าให้นกัลงทนุมีความเสี่ยงด้านการ
ผิดนดัช าระหนีใ้นพนัธบตัรและความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ที่อาจเกิดขึน้ได้  
• โปรดดขู้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเสี่ยงจาก “ภาคผนวก 4 – ปัจจยัความเสี่ยง” ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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“ภาคผนวก 4 – ปัจจัยความเสี่ยง” ในหนังสือชีช้วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก 

สัญญาฟิวเจอร์ และออปชั่น (Futures and Options) 

ในบางสถานการณ์ กองทนุอาจใช้ options และ futures ในหลกัทรัพย์ ดชันี และอตัราดอกเบีย้ ตามที่อธิบายไว้ใน “ภาคผนวก 2 – ข้อจ ากดัเร่ือง
การลงทนุและอ านาจหน้าที”่ ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ นอกจากนี ้ในกรณีที่
เหมาะสม กองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงด้านตลาด อตัราแลกเปลี่ยน และอตัราดอกเบีย้โดยใช้สญัญา futures, options หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ซึง่ไมมี่การรับประกนัวา่เทคนิคป้องกนัความเสี่ยงเหลา่นีจ้ะบรรลผุลตามที่ต้องการหรือไม ่เพื่อให้การจดัการพอร์ต
การลงทนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามดชันีชีว้ดัทีด่ีกวา่ กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากการป้องกนัความเสี่ยง ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุตามข้อจ ากดัที่ระบไุว้ใน “ภาคผนวก 2 – ข้อจ ากดัเร่ืองการลงทนุและอ านาจหน้าที่” ใน
หนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การท าธุรกรรม futures อาจมีความเสี่ยงสงู จ านวนก าไรที่ได้ในตอนแรกเร่ิมอาจน้อยเม่ือเทียบกบัมลูคา่ของสญัญา futures เพ่ือให้การท าธุรกรรม
เป็นวิธีที่หลากหลายในการเพ่ิมก าไรจากการลงทนุ หรือ มีความเหมาะสมกบัรูปแบบของการลงทนุ ความเคลื่อนไหวในตลาดเพียงเล็กน้อยจะท าให้
เกิดผลกระทบในสดัสว่นที่มากกวา่ซึง่อาจเป็นผลเสียตอ่นกัลงทนุ การใช้ค าสัง่ซือ้บางรายการโดยมีเจตนาเพ่ือจ ากัดการขาดทนุให้อยูใ่นจ านวนที่
ก าหนดไว้นัน้อาจไมไ่ด้ผลเพราะสภาพของตลาดอาจท าให้ไมส่ามารถด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ดงักลา่วได้ 

การท าธุรกรรม options อาจมีความเสี่ยงสงูเชน่เดียวกนั การขาย (“การออกตราสารสิทธิ” หรือ “การให้สิทธิ”) มกัมีความเสี่ยงมากกวา่การซือ้ 
options แม้วา่ก าไรที่ผู้ขายได้นัน้ก าหนดไว้ตายตวัแล้ว แตผู่้ขายก็อาจขาดทนุเกินจ านวนดงักลา่วได้ และผู้ขายอาจมีความเสี่ยงในการที่ผู้ซือ้ใช้สิทธิ
ใน options ซึง่จะท าให้ผู้ขายมีหน้าที่ช าระเงินตามที่ระบไุว้ใน option หรือต้องซือ้หรือสง่มอบหลกัทรัพย์อ้างอิง หาก option นัน้ “ได้รับความ
คุ้มครอง” โดยการที่ผู้ขายอยูใ่นสถานะการลงทนุที่สอดคล้องกนักบัหลกัทรัพย์อ้างอิงหรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (future) ใน option อ่ืน ความเสี่ยง
ก็อาจจะลดลงได้ 

ความเส่ียงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ 

• ความเสี่ยงจากการขาดทนุมากกวา่จ านวนเงินที่ลงทนุ  
เน่ืองจากการซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ก าหนดให้มีสว่นตา่งก าไรต า่ จงึมกัจะพบวา่เกิดการขาดทนุในจ านวนที่มากกวา่เงินที่ลงทนุ ในกรณีของการซือ้
ขายตราสารอนพุนัธ์ ผลลพัธ์คือความเคลื่อนไหวในราคาเพียงเล็กน้อยในสญัญาอนพุนัธ์นัน้อาจท าให้นกัลงทนุขาดทนุมาก การลงทนุในธุรกรรม
อนพุนัธ์อาจท าให้ขาดทนุเกินกวา่จ านวนเงินที่ลงทนุ  
• ความเสี่ยงในการถกูระงบัการซือ้ขายธุรกรรมอนพุนัธ์ในตลาดที่จดัตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ  
ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดโภคภณัฑ์มีสิทธ์ิที่จะระงบัหรือจ ากดัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือโภคภณัฑ์ทัง้หมดตามที่ระบไุว้ การระงบัดงักลา่วอาจท า
ให้กองทนุไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ทีมี่อยูไ่มว่า่ในสถานะใดซึง่ท าให้กองทนุมีความเสี่ยงที่จะขาดทนุและขายคืนหุ้นได้ช้า  
• ข้อก าหนดเร่ืองสภาพคลอ่ง  
ในบางครัง้ คูส่ญัญาที่กองทนุท าธุรกรรมด้วยอาจหยดุเสนอราคาหรือหยดุการก าหนดราคาในตลาด ซึง่จะท าให้กองทนุไมส่ามารถท าธุรกรรมที่
ต้องการในสกลุเงินตา่งๆ สญัญาสวอปจากการผิดนดัช าระหนี ้(credit default swaps) หรือ การท าธุรกรรม total return swaps เพ่ือการหกักลบลบ
หนีใ้นสว่นของการเปิดสถานะการลงทนุ ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการลงทนุ นอกจากนี ้ความแตกตา่งของตราสารในการซือ้ขาย
แลกเปลี่ยน, สญัญา forward, spot และ option ในสกลุเงินตา่งๆ ผู้จดัการการลงทนุอาจไมส่ามารถหกักลบลบหนีข้องกองทนุด้วยการท าธุรกรรม
เพ่ือหกักลบลบหนีใ้นจ านวนที่เทา่กนัได้ ด้วยเหตผุลนี ้การท าสญัญา forward, spot หรือ options จงึอาจท าให้กองทนุต้องปฏิบตัิตามหน้าที่ที่ระบุ
ไว้ในสญัญา 

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี ้

กองทนุที่ลงทนุในหลกัทรัพย์ตอ่ไปนี ้เชน่ พนัธบตัร อาจได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คณุภาพที่ใช้จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือและการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราดอกเบีย้ที่ใช้อยู ่ผู้ออกพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ่ื้นๆ (รวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงหลกัทรัพย์ของรัฐบาลและหนว่ยงานรัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานระดบัจงัหวดั หน่วยงานที่จดัตัง้หรือสนบัสนนุโดยรัฐบาลของประเทศตา่งๆ และบริษัทอ่ืนๆ) อาจไมป่ฏิบตัิตามสญัญาโดย
ไมช่ าระเงินเม่ือถึงก าหนด หรือไมช่ าระเงินต้นและดอกเบีย้ตรงเวลา ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่กองทนุถืออยู่ 
หลกัทรัพย์ประเภทหนีมี้แนวโน้มจะออ่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้และอาจประสบกบัความผนัผวนรุนแรงในด้านราคาได้ หาก
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อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ มลูคา่การลงทนุของกองทนุโดยทัว่ไปจะลดลง ในสภาวะที่ดอกเบีย้ที่ต ่าเป็นประวตัิการณ์ จะพบวา่ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบั
อตัราดอกเบีย้ที่ก าลงัเพิ่มขึน้นัน้ก็จะเพิ่มมากขึน้ด้วย อยา่งไรก็ตาม หากอตัราดอกเบีย้ลดลง มลูคา่การลงทนุมกัจะเพิ่มขึน้ หลกัทรัพย์ที่มีอตัรา
ดอกเบีย้ที่ออ่นไหวและมีระยะเวลาครบก าหนดที่ยาวกวา่มกัจะให้ผลตอบแทนที่สงูกวา่แตจ่ะมีความผนัผวนในมลูคา่มากกวา่ 

หลกัทรัพย์ประเภทหนีส้ามารถจดัอนัดบัเป็นระดบัทีน่่าลงทนุหรือระดบัต ่ากวา่ระดบัที่นา่ลงทนุ การจดัอนัดบัดงักลา่วก าหนดโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือที่ด าเนินงานอยา่งเป็นอิสระ (เชน่ Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) โดยพิจารณาจากความนา่เชื่อถือของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือ
ผู้ออกพนับตัร สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือมีการประเมินอนัดบัที่ก าหนดไว้เป็นครัง้คราว ดงันัน้หลกัทรัพย์ประเภทหนีอ้าจถกูลดอนัดบัหาก
สถานการณ์เศรษฐกิจสง่ผลกระทบตอ่ชดุพนัธบตัรที่เก่ียวข้อง หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่จดัอนัดบัต ่ากวา่ระดบัที่น่าลงทนุ จะมีระดบัความน่าเชื่อถือ
ต ่ากวา่หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่อยูใ่นระดบัน่าลงทนุ ซึง่หมายความวา่จะมีความเสี่ยงด้านเครดติเพิ่มขึน้ด้วย (เชน่ ความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนี ้
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้) และอาจมีความผนัผวนมากขึน้และมีสภาพคลอ่งน้อยกวา่หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่อยูใ่นระดบัน่าลงทนุ การ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะทางการเงินของผู้ออกหลกัทรัพย์ที่มีสาเหตมุาจากเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตผุลอ่ืนๆ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่
ของหลกัทรัพย์ประเภทหนีซ้ึง่จะกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุด้วยเชน่กนั รวมทัง้อาจกระทบตอ่สภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้
และท าให้กองทนุขายหลกัทรัพย์ประเภทหนีไ้ด้ยาก อีกทัง้เป็นไปได้วา่ตลาดสินเช่ือจะประสบกบัการขาดสภาพคลอ่งในระหวา่งชว่งเวลาลงทนุของ
กองทนุซึง่อาจน าไปสูอ่ตัราการผิดนดัช าระหนีม้ากกวา่ที่คาดไว้วา่จะพบในพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ่ื้นๆ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนีข้องรัฐบาล 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนี ้(“หลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะ”) ที่ออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาล (“หน่วยงาน
รัฐ”) หน่วยงานรัฐอาจผิดนดัช าระหนีส้ าหรับหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะของตน ผู้ ถือหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะอาจถกูขอให้เข้าร่วมใน
การยืดระยะเวลาของหนีด้งักลา่วและขยายระยะเวลาเงินกู้ ให้หน่วยงานรัฐ หากหน่วยงานรัฐผิดนดัช าระหนีใ้นหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะ 
กระบวนการล้มละลายอาจไมส่ามารถเรียกให้ช าระหนีใ้นหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธาณะได้ไมว่า่จะบางสว่นหรือทัง้หมด 

ทัง้นีมี้ความวิตกกงัวลเพ่ิมขึน้เก่ียวกบัความสามารถของรัฐบาลตา่งๆ ในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขการช าระหนี ้ซึง่น าไปสู่การลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของรัฐบาลบางประเทศในทวปียโุรปและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจโลกจงึขึน้อยูก่บัประเทศอื่นๆ และการที่รัฐบาลประเทศอื่นผิดนดัช าระหนี ้
อาจสง่ผลร้ายแรงและเกินกวา่จะแก้ไขได้ซึง่อาจท าให้กองทนุและนกัลงทนุขาดทนุจ านวนมาก 

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติหนีส้าธารณะ 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะไว้เป็นจ านวนมาก ในสภาพการเงินปัจจบุนัและพิจารณาจากความวิตกกงัวลในความเสี่ยง
ด้านหนีส้าธารณะของบางประเทศแล้ว การลงทนุในกองทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีส้าธารณะอาจผนัผวนมากขึน้ การด าเนินงานของกองทนุอาจ
เสื่อมถอยอยา่งมากหากเกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบในทางลบตอ่เครดติ (เชน่ การลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของรัฐบาลตา่งประเทศ การผิดนดั
ช าระหนี ้เป็นต้น) ของประเทศใดๆ 

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนีข้องสถาบันการเงนิ 

สถาบนัการเงินบางแหง่อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากสภาพตลาดและอาจถกูบงัคบัให้ต้องปรับโครงสร้าง ควบกิจการกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
แปรสภาพเป็นกิจการของรัฐ (ไมว่า่จะบางสว่นหรือทัง้หมด) อยูภ่ายใต้การแทรกแซงของรัฐบาล หรือล้มละลายหรือขาดสภาพคลอ่ง เหตกุารณ์ตา่งๆ 
เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและอาจน าไปสูก่ารขดัข้องหรือการยกเลิกการช าระเงินให้กองทนุทัง้จ านวน เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจ
กระตุ้นให้เกิดวิกฤตใินตลาดสินเช่ือทัว่โลก และอาจสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงตอ่กองทนุและสินทรัพย์ของกองทนุ 

ผู้ที่จะลงทนุควรทราบวา่การลงทนุในกองทนุนัน้อาจรวมถึงพนัธบตัรและหลกัทรัพย์ประเภทหนีอ่ื้นๆ ที่เป็นหนีล้ าดบัรองของสถาบนัดงักลา่ว เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที่ระบไุว้ข้างต้น การเรียกร้องของผู้ ถือหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่เป็นหนีล้ าดบัรองจะด าเนินการหลงัจากการเรียกร้องของเจ้าหนีบ้ริุม
สิทธ์ิของสถาบนัดงักลา่วเสร็จสิน้ โดยจะไมมี่การช าระเงินให้กองทนุส าหรับพนัธบตัรหรือหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่เป็นหนีล้ าดบัรองจนกวา่เจ้าหนีบุ้
ริมสิทธ์ิจะพอใจหรือได้รับช าระเงินเต็มจ านวนแล้ว  
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พันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีข้ึน้อยูก่บัอตัราดอกเบีย้ ภาคอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ความมัน่คง และความเสี่ยงทางเครดิต เม่ือเปรียบเทียบกบั
พนัธบตัรที่จดัอนัดบัอยูใ่นระดบัน่าลงทนุ พนัธบตัรที่ให้ผลตอบแทนสงูมกัจะเป็นหลกัทรัพย์ที่จดัอนัดบัอยูใ่นระดบัต ่าและมกัจะให้ผลตอบแทนสงู
เพ่ือชดเชยความน่าเชื่อถือที่ลดลงหรือความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีท้ี่สงูขึน้ในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

การลงทุนในพันธบัตรภัยพิบัติ 

กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรภยัพิบตัิ ซึง่เป็นหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ผลตอบแทนในเงินต้นและการช าระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยูก่บัการไมเ่กิดเหตกุารณ์
ที่ไมพ่งึประสงค์ 

เหตกุารณ์ที่ไมพ่งึประสงค์มีค าจ ากดัความตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของพันธบตัรภยัพิบตัิ และอาจรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงพายเุฮอริเคน 
แผ่นดินไหว หรือปรากฏการณ์ทางกายภาพหรือทางสภาพอากาศ ขอบเขตของการสญูเสียทีผู่้ ถือพนัธบตัรจะได้รับนัน้ก็มีค าจ ากดัความก าหนดไว้ใน
เง่ือนไขของพนัธบตัรภยัพิบตัิเชน่กนั และอาจพิจารณาจากความสญูเสียของบริษัทหรืออตุสาหกรรม ความสญูเสียที่เกิดกบัพอร์ตการลงทนุแรกเร่ิม
ที่จ าลองไว้ ดชันีอตุสาหกรรม คา่ที่เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์อา่นได้ หรือเกณฑ์อ่ืนๆ บางอยา่งที่เก่ียวข้องกบัภยัพิบตัิ มากกวา่จะขึน้อยูก่บัความสญูเสีย
ที่เกิดขึน้จริง รวมทัง้มีความเสี่ยงวา่แบบจ าลองที่ใช้ค านวณความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์อาจไมถ่กูต้อง และ/หรือประเมินแนวโน้ม
การน่าจะเกิดเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ต ่าเกินไป ซึง่อาจสง่ผลให้เกิดการสญูเสียถ่ีขึน้และมากขึน้เกินกวา่จ านวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ 

หากเหตกุารณ์ที่ไมพ่งึประสงค์เกิดขึน้ กองทนุอาจสญูเงินต้นบางสว่นหรือทัง้หมดที่ลงทนุไป และ/หรือ ดอกเบีย้ที่สะสมไว้ในพนัธบตัรภยัพิบตัิ
ดงักลา่ว จ านวนเงินทีข่าดทนุนัน้ก าหนดโดยบคุคลภายนอก ไมใ่ชผู่้ออกพนัธบตัรภยัพิบตัิตามเงื่อนไขของพนัธบตัร นอกจากนี ้หากมีข้อโต้แย้ง
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ที่ไมพ่งึประสงค์ อาจเกิดความลา่ช้าในการช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ส าหรับพนัธบตัร กองทนุมีสิทธิได้รับเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตราบเทา่ที่ไมเ่กิดเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงค์ตามค าบรรยายและในขนาดความเสียหายที่ระบไุว้ในพนัธบตัรภยัพิบตัิ  
 
พนัธบตัรภยัพิบตัิอาจระบวุา่สามารถขยายระยะเวลาครบก าหนดได้ซึง่อาจเป็นเง่ือนไขบงัคบัหรือทางเลือกโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ออก
หลกัทรัพย์หรือผู้สนบัสนนุเพ่ือให้เวลาด าเนินการและตรวจสอบการเรียกร้องส าหรับความสญูเสียในกรณีดงักลา่วหากเหตกุารณ์ที่ไมพ่งึประสงค์เกิด
หรืออาจเกิดขึน้ การขยายระยะเวลาครบก าหนดอาจเพ่ิมความผนัผวนได้ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจดัอนัดบัพนัธบตัรภยัพิบตัิจาก
แนวโน้มในการเกิดเหตกุารณ์ที่ไมพ่งึประสงค์และมกัจะจดัอนัดบัหลกัทรัพย์ประเภทนีต้ ่ากวา่ระดบัทีน่่าลงทนุ (หรือเทียบเทา่ในกรณีที่ไมมี่การจดั
อนัดบั) 

พันธบัตรที่อยู่ในระดับที่น่าลงทุน 

กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัรที่จดัอนัดบัอยูใ่นระดบัที่นา่ลงทนุ โดยสถาบนัจดัอนัดบั (Fitch, Moody’s และ/หรือ Standard & Poor’s) จะจดัอนัดบั
พนัธบตัรที่อยูใ่นระดบัที่นา่ลงทนุไว้ล าดบัต้นๆ โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือหรือความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกพนัธบตัร สถาบนัจดั
อนัดบัทบทวนการจดัอนัดบัที่ให้ไว้เป็นครัง้คราว ดงันัน้พนัธบตัรจงึอาจถกูลดระดบัความน่าเชื่อถือหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสง่ผลกระทบตอ่
การออกพนัธบตัิที่เก่ียวข้อง 

พันธบัตรที่ไม่ได้จัดอันดับ 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีซ้ึง่สถาบนัจดัอนัดบัที่ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระไมไ่ด้จดัอนัดบัไว้ ในกรณีนี ้ผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้
พิจารณาความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์ ณ เวลาที่มีการลงทนุ 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไมมี่การจดัอนัดบั มีความเสี่ยงที่พบในหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่มีการจดัอนัดบัที่มีคณุภาพเทียบเคียงกนั เชน่ 
หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ไมมี่การจดัอนัดบัที่มีคณุภาพเทียบเคียงกนักบัหลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่จดัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ระดบัน่าลงทนุจะมีความเสี่ยงที่
เหมือนกนักบัหลกัทรัพย์ที่จดัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ระดบันา่ลงทนุ  
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หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค า้ประกัน (ABS) และหลักทรัพย์ที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค า้ประกัน (MBS) 

กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค า้ประกนัหลายประเภท (รวมถงึกลุม่สินทรัพย์ในสินเช่ือบตัรเครดิต สนิเช่ือรถยนต์ สินเช่ือเพ่ือการ
จ านองที่อยูอ่าศยัและทรัพย์สินเพ่ือการพาณิชย์ ตราสารหนีท้ี่ค า้ประกนัด้วยสินทรัพย์ที่จ านอง (CMO) และตราสารหนีท้ี่ค า้ประกนัด้วยสนิเช่ือ 
(CDO)) หลกัทรัพย์สง่ผ่าน และตราสารหนีท้ี่ธนาคารออกซึง่ค า้ประกนัด้วยสนิทรัพย์ หนีท้ี่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์เหลา่นีอ้าจมีความเสี่ยงด้านเครดิต 
สภาพคลอ่ง และอตัราดอกเบีย้มากขึน้เม่ือเทียบกบัหลกัทรัพย์ประเภทหนีก้ลุม่อ่ืนๆ เชน่ พนัธบตัรรัฐบาล 

หลกัทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค า้ประกนั และหลกัทรัพย์ที่ใช้อสงัหาริมทรัพย์ค า้ประกนั ให้สิทธ์ิผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการได้รับช าระเงินตามปริมาณกระแสเงิน
สดที่ได้มาจากกลุม่สินทรัพย์ทางการเงินที่ระบไุว้ เชน่ การจ านองที่อยูอ่าศยัและการพาณิชย์ สินเช่ือรถยนต์ หรือบตัรเครดิต 

หลกัทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค า้ประกนั และหลกัทรัพย์ที่ใช้อสงัหาริมทรัพย์ค า้ประกนั มกัจะมีความเสี่ยงที่จะถกูขยายระยะเวลาครบก าหนดและช าระหนี ้
เงินกู้ก่อนก าหนดซึง่อาจสง่ผลกระทบเป็นอยา่งมากตอ่ก าหนดเวลาและปริมาณกระแสเงินสดที่ได้จากหลกัทรัพย์ รวมทัง้ยงัอาจสง่ผลกระทบในทาง
ลบตอ่ผลตอบแทนจากหลกัทรัพย์ดงักลา่ว อายโุดยเฉลี่ยของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัอาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ เชน่ ความสามารถใน
การไถ่ถอนและความถ่ีในการใช้สิทธ์ิไถ่ถอนและการช าระหนีเ้งินกู้ก่อนก าหนดซึง่ระบไุว้ อตัราดอกเบีย้ ณ เวลาดงักลา่ว อตัราผิดนดัช าระหนีท้ี่
แท้จริงของสินทรัพย์ที่ลงทนุ ระยะเวลาในการทวงหนี ้และระดบัของการหมนุเวียนในสินทรัพย์อ้างอิง 

ผลิตภัณฑ์จัดโครงสร้าง 

การลงทนุในผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างอาจมีความเสี่ยงมากกวา่การลงทนุโดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิง 

กองทนุที่ลงทนุในผลติภณัฑ์จดัโครงสร้างไมไ่ด้มีความเสี่ยงเพียงการเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ของสินทรัพย์อ้างอิงแตย่งัรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอตัรา
แลกเปลี่ยน (หรือตระกร้าสกลุเงิน) ตราสารทนุ พนัธบตัร ดชันีโภคภณัฑ์ หรือดชันีที่มีคณุสมบตัิอื่นๆ รวมทัง้ความเสี่ยงที่ผู้ออกผลิตภณัฑ์จดั
โครงสร้างจะผิดนดัช าระหนีห้รือล้มละลาย กองทนุอาจมีความเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินต้นและเงินที่คาดวา่จะได้รับช าระเป็นรายงวดตลอดระยะเวลา
ของการลงทนุในผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้าง อีกทัง้อาจไมมี่ตลาดรองที่มีสภาพคลอ่งส าหรับผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างและไมมี่อะไรรับประกนัได้วา่จะมี
การจดัตัง้ตลาดรองส าหรับผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้าง การขาดตลาดรองส าหรับผลติภณัฑ์จดัโครงสร้างนัน้อาจท าให้กองทนุขายผลิตภณัฑ์จดั
โครงสร้างที่ถืออยูไ่ด้ยาก 

นอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างยงัใช้กลยทุธ์การลงทนุเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนซึง่ท าให้ราคาของผลิตภณัฑ์จดัโครงสร้างผนัผวนและมลูคา่ลดลงต ่า
กวา่มลูคา่ของสินทรัพย์อ้างอิง 

กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี ้(CLN) 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่ความสามารถในการช าระหนีน้ัน้มีความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่อ้างอิงกบัตราสารเครดติ ซึง่หมายความวา่
กองทนุที่ลงทนุในหุ้นกู้อนพุนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่ความสามารถในการช าระหนีจ้ะมีความเสี่ยงที่เครดิตที่ใช้อ้างอิงจะถูกลดอนัดบัหรือ
ผิดนดัช าระหนีร้วมทัง้ความเสี่ยงที่ผู้ออกหลกัทรัพย์จะผิดนดัช าระหนีซ้ึง่อาจท าให้ขาดทนุจากมลูคา่ตลาดเต็มจ านวน 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุที่ออกโดยบริษัทตา่งๆ ซึง่โดยหลกัจะเก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จะมีกลยทุธ์ที่มีความเสี่ยงเก่ียวกบั
กรรมสิทธ์ิโดยตรงในอสงัหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงเหลา่นีร้วมถึงแนวโน้มวา่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์จะลดลง ความเสีย่งที่เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจทัว่ไป
และสภาพเศรษฐกิจของท้องถ่ิน แนวโน้มวา่จะไมมี่กองทนุเพื่อการจ านอง การสร้างอสงัหาริมทรัพย์เกินความต้องการ การที่อสงัหาริมทรัพย์ไมมี่ผู้
เชา่เป็นเวลานาน การแข่งขนัที่เพ่ิมขึน้ ภาษีที่ดินและธุรกรรม คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการบงัคบัเอาทรัพย์หลดุจ านอง การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวา่ด้วยการก าหนดการใช้งานของโซนพืน้ที่ ต้นทนุจากการท าความสะอาดและความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกส าหรับคา่เสียหายที่เกิดจาก
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การบาดเจ็บ หรือขาดทนุจากการเวนคืน ความเสียหายที่ไมไ่ด้ท าประกนัไว้ที่เกิดจากน า้ทว่ม แผ่นดินไหว หรือภยัธรรมชาติ
อ่ืน และการก่อการร้าย ข้อจ ากดัและการเปลี่ยนแปลงในอตัราคา่เชา่ และการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้ อาจใช้กลยุทธ์ในการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึง่อาจซือ้ขายหลกัทรัพย์ในปริมาณน้อยกวา่และมีสภาพคลอ่งต ่ากวา่หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาด
ใหญ่กวา่และด าเนินธุรกิจมายาวนาน ดงันัน้จงึมีความเสี่ยงด้านความผนัผวนในมลูคา่เน่ืองจากราคาหุ้นในบริษัทขนาดเล็กมีความผนัผวนมากกวา่  
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ตลาดเกิดใหม่และตลาดในประเทศด้อยพัฒนา 

ในตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดในประเทศด้อยพฒันาซึง่กองทนุจะลงทนุพบวา่ระบบกฎหมาย ศาล และกฎระเบียบตา่งๆ ก าลงัได้รับการพฒันาแตก็่
ยงัคงมีความไมแ่น่นอนทางด้านกฎหมายส าหรับผู้ลงทนุในพืน้ที่และคูส่ญัญาตา่งชาติ บางตลาดอาจมีความเสี่ยงสงูกวา่ส าหรับนกัลงทนุซึง่ก่อน
ลงทนุนกัลงทนุควรเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและต้องพอใจวา่การลงทนุดงักลา่วเหมาะสมที่จะเป็นสว่นหนึ่งของพอร์ตการลงทนุของตน การ
ลงทนุในตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดในประเทศด้อยพฒันาเหมาะกบันกัลงทนุทีมี่ความรู้ขัน้สงูหรือนกัลงทนุมืออาชีพที่มีความรู้ในตลาดที่เก่ียวข้อง 
สามารถพิจารณาและชัง่น า้หนกัความเสี่ยงตา่งๆ ของการลงทนุนัน้ๆ ได้ รวมทัง้มีทรัพยากรทางการเงินที่จ าเป็นตอ่การรับความเสี่ยงจากการขาดทนุ
จ านวนมากในการลงทนุดงักลา่ว 

ประเทศในตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดในประเทศด้อยพฒันา ไมจ่ ากดัเพียง (1) ประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์เกิดใหมท่ีบ่รรษัทการเงินระหวา่งประเทศ
ระบไุว้ (2) ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยผู้ มีรายได้ต ่าหรือปานกลางเป็นหลกัตามที่ธนาคารโลกก าหนด และ (3) ประเทศที่ธนาคารโลกระบุ
ไว้ในเอกสารเผยแพร่วา่เป็นประเทศก าลงัพฒันา รายชื่อของตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดในประเทศด้อยพฒันาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึง่มกัจะรวมถึง
ประเทศหรือภมิูภาคอื่นๆ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภมิูภาคยโุรปตะวนัตก  
 
รายละเอียดข้างลา่งตอ่ไปนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นความเสี่ยงในระดบัตา่งๆ ที่มี เม่ือลงทนุในตลาดเกิดใหมแ่ละตลาดในประเทศด้อยพฒันา 
นกัลงทนุควรทราบวา่รายละเอียดดงักลา่วไมใ่ชค่ าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมในการลงทนุ 

(ก) ความเส่ียงทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
• ความไมม่ัน่คงทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมือง อาจน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ การคลงั และกฎหมาย หรืออาจท าให้มีการ
กลบักฎระเบียบ/การปฏิรูปตลาด ซึง่อาจท าให้กองทนุต้องซือ้สินทรัพย์คืนโดยได้คา่ตอบแทนที่ไมเ่พียงพอ  
• ความเสี่ยงทางการปกครองอาจท าให้มีข้อก าหนดเพ่ือจ ากดัการเคลื่อนย้ายเงินทนุได้อยา่งอิสระ  
• สถานะหนีภ้ายนอกของประเทศอาจท าให้มีข้อก าหนดเร่ืองภาษีหรือการควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
• อตัราดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อที่สงูอาจหมายความวา่ท าธุรกิจจดัหาเงินทนุหมนุเวียนได้ยาก  
• ทีมบริหารในท้องถ่ินอาจไมมี่ประสบการณ์ในการจดัการบริษัทในสภาพตลาดที่ไมมี่กฎเกณฑ์ก าหนด  
• ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจพึง่พาการสง่ออกโภคภณัฑ์หรือทรัพยากรธรรมชาติมาก ซึง่ท าให้มีความเสี่ยงตามราคาสินค้าในตลาดโลก 

(ข) สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย  
• การตีความและการบงัคบัใช้กฤษฎีกาและบทบญัญัติที่ออกโดยผ่านสภานิติบญัญัติมกัจะออกมาในทางที่ให้ผลตรงกนัข้ามและมีความไมแ่น่นอน
ในเร่ืองที่เก่ียวกบัภาษี  
• อาจมีการบงัคบัใช้กฎหมายย้อนหลงัหรืออาจมีการออกกฎหมายในรูปของระเบียบภายในที่ไมไ่ด้ประกาศให้สาธารณชนทราบ  
• ไมอ่าจรับประกนัเร่ืองความเป็นอิสระในอ านาจศาลและความเป็นกลางทางการเมืองได้  
• หน่วยงานรัฐและผู้พิพากษาอาจไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายและสญัญาที่เก่ียวข้อง ไมมี่ความแน่นอนวา่นกัลงทนุจะได้รับเงินชดเชยเต็ม
จ านวนหรืออาจไมไ่ด้รับเงินชดเชยเลยหากมีความเสียหายเกิดขึน้  
• การไลเ่บีย้ผา่นกระบวนการทางกฎหมายอาจใช้เวลานานและยืดเยือ้ 

(ค) ความเส่ียงด้านตลาดและการช าระราคา  
• ตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศขาดสภาพคลอ่ง ไมมี่ประสิทธิภาพ และไมมี่กฎระเบียบหรือการควบคมุเทา่ในตลาดที่พฒันาแล้ว  
• การขาดสภาพคลอ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การจ าหน่ายทรัพย์สิน การขาดข้อมลูด้านราคาที่น่าเช่ือถือส าหรับหลกัทรัพย์บางประเภทที่
กองทนุถืออยู่อาจท าให้การประเมินมลูคา่ตลาดของทรัพย์สินให้นา่เชื่อถือได้ยาก  
• อาจไมมี่การจดัท าทะเบียนหุ้นที่เหมาะสมซึง่ท าให้กรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์อาจไมไ่ด้ (หรือมีแตไ่มไ่ด้รักษาไว้) รับความคุ้มครองเต็มที่  
• การจดทะเบียนหลกัทรัพย์อาจลา่ช้าและในขณะที่มีความลา่ช้านัน้ ก็อาจเป็นการยากที่จะพิสจูน์กรรมสิทธ์ิในฐานะผู้ รับประโยชน์ของหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว  
• บทบญัญตัิเร่ืองการดแูลสนิทรัพย์อาจไมไ่ด้รับการพฒันาทดัเทียมเทา่กบัตลาดที่พฒันาแล้ว ซึง่ท าให้มีกองทนุมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้  
• ขัน้ตอนการช าระดลุอาจไมเ่ป็นระบบเพียงพอและอาจต้องมีการถือหุ้นในรูปของเอกสารหรือโดยการฝากไว้กบัผู้ดแูลหลกัทรัพย์ 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั                                                                                 18/05/2015    Page 70 

(ง) ความเคล่ือนไหวด้านราคาและผลการลงทุน  
• ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหลกัทรัพย์ในบางตลาดอาจไมส่ามารถก าหนดได้งา่ย  
• การลงทนุในหลกัทรัพย์ในบางตลาดมีความเสี่ยงสงูและมลูคา่ของการลงทนุนัน้อาจลดลงหรือลดจนเหลือศนูย์ 

(จ) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน  
• ไมส่ามารถรับประกนัการแปลงสกลุเงินตา่งประเทศหรือการโอนรายได้จากในบางตลาดที่ได้จากการขายหลกัทรัพย์  
• นกัลงทนุอาจมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเม่ือลงทนุในหุ้นที่อยูใ่นล าดบัที่ไมมี่การป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของนกัลงทนุ  
• อาจมีความผนัผวนในอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งวนัที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์และวนัที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราเพ่ือการช าระดลุ  

(ฉ) ความเส่ียงในการด าเนินธุรกรรมและความเส่ียงจากคู่สัญญา  
ในบางตลาดอาจไมมี่วิธีที่ปลอดภยัในการสง่มอบหลกัทรัพย์เม่ือได้รับช าระเงินซึ่งวิธีดงักลา่วเป็นการลดความเสี่ยงในคูส่ญัญา ซึง่อาจท าให้ต้อง
ช าระเงินเม่ือมีการซือ้หรือสง่มอบหลกัทรัพย์จากการขาย ก่อนได้รับหลกัทรัพย์หรือเงินที่ได้จากการขาย  
 
หมายเหตุ:  
(1) ข้อความในสว่นของกองทนุ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะสว่นที่ส าคญัและจดัแปลมาจาก
ต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีทีมี่ความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมมี่นยัส าคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม และ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลง
นามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดย
ชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ 
ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดัการกองทนุรวม 
 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
  


