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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

ค าจ ากัดความ :  
 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์  
 
กองทนุหรือกองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์  
 
หนงัสือชีช้วน หมายถึง หนงัสือชีช้วนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนดโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วย
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ผู้จดัจ าหน่าย หมายถึง นิติบคุคลที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ซึง่บริษัทอาจ แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ท า
หน้าที่ขายหน่วยลงทนุในโอกาสตอ่ไป  
 
ผู้สนบัสนนุ/ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นบคุคลที่บริษัทจดัการ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม  
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถึง ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์  
 
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุกองทนุครัง้แรก  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัท าการของบริษัทจดัการตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการ
ตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัท าการของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท าการของประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้าม)ี 
หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพ่ิมเติม  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัที่ค านวณนัน้ โดยค านวณ
ตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่ง และตดัต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขาย หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คืน หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายบวกด้วยคา่ธรรมเนียมในการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คืนหกัด้วยคา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุต้นทาง หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คนืของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(2) ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการก่อนวนัที่กองทนุ
ปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หมายถึง ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดั
นัน้  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าการสง่เสริม
และพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
ที่อยู่บริษัทจัดการ :  

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 โซนเอ ชัน้ 2 โซนเอ และชัน้ 12  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์  
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ): Krungsri Oil Fund  
 
1.3. ชื่อยอ่ : KF-OIL  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
การระดมทนุ : ในประเทศ  
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  
 
1.5. การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด  
 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 
1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  
 
เง่ือนไข :  

1) ในระหวา่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมได้อีกไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวน
เงินทนุของโครงการ 
 
2) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับการจดัสรรให้สามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพ่ิมเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ตลอดจนสงวนสทิธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
อนึ่ง การเพิ่มหรือลดวงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตามเง่ือนไขตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลกระทบถึงจ านวนเงินทนุโครงการ 
ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการโดยไมข่อมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2. มลูคา่ทีต่ราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000 หน่วย  
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2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชุื่อผู้ ถือ  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 2,000.00 บาท  
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 200 หน่วย  
 
2.9. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 บาท  
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า : 200 หน่วย  
 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทนุที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ โดยผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund  
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ  
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมมี่  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

 
3.3. นโยบายการลงทนุ : อ่ืน ๆ  
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  
เพ่ือ การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
การลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ  
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
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รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
 
นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
รายละเอียด :  
เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเภทกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุ PowerShares DB Oil Fund มีนโยบายลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
น า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index 
– Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึง่เป็นดชันีที่มุง่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่น า้มนัดบิ West Texas Intermediate (WTI) บริหาร
จดัการโดย DB Commodity Services LLC. สว่นที่เหลืออาจจะลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป หรือเงิน
ฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณี ต ่ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ส ารองเงินไว้ส าหรับด าเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุในตา่งประเทศ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ หรืออาจจะลงทนุในเงินฝากระยะสัน้ใน
สถาบนัการเงินหรือตราสารที่เทียบเทา่เงินสดในตา่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือช าระคา่ใช้จา่ยของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด แตจ่ะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได้ (non-investment 
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
ในกรณีที่กองทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุในกองทนุ PowerShares DB Oil Fund อนัเน่ืองจากการประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
PowerShares DB Oil Fund ซึง่มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่กองทนุ PowerShares DB Oil Fund ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การตื่นตระหนกขาย
คืนหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ (panic sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่กองทนุลงทนุ ตลอดจนความไมมี่เสถียรภาพใน
ระบบตลาดการเงิน เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียง โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในการพิจารณาลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
หลกั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัที่กองทนุลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้ 
ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ หรือเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัวงเงินหรือการลงทนุใน
ตา่งประเทศ กองทนุอาจจ าเป็นจะต้องชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้ในกรณีที่วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว และ/หรือในชว่งระยะเวลาระหวา่งรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในชว่งระยะก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในชว่งที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่มี
ระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ เป็นต้น กองทนุอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะที่กองทนุไม่
สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศที่ระบไุว้ข้างต้นได้ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การลงทนุในกองทนุ PowerShares DB Oil Fund ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป อาทิเชน่ ผลตอบแทนของกองทนุดงักลา่วไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระท าผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ 
จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุของกองทนุไป
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการ
โอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในชว่งเวลาดงักลา่วกองทนุอาจ
มีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ 
ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน าไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น  
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อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุโดยถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการกองทนุหรือ ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ หากเกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง 
เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุารณ์ไมป่กติ เป็นต้น 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัวงเงินที่ได้รับอนญุาตให้น าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีที่ไมส่ามารถสรรหาและ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  
และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้
อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
รายละเอียดสรุปสาระส าคญักองทนุ PowerShares DB Oil Fund 
ชื่อ : PowerShares DB Oil Fund 
ประเภท : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ : กองทนุมีนโยบายลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าน า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึง่เป็น
ดชันีที่มุง่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่น า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
หมายเหต ุ: น า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นน า้มนัดิบที่มีคณุภาพดี มีความหนาแน่นและก ามะถนัต ่า อีกทัง้ยงัเป็นน า้มนัดิบที่มี
สภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายลว่งหน้าสงูสดุ จงึถกูน ามาใช้เป็นมาตรฐานส าหรับสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าน า้มนัซึง่ซือ้ขายกนัในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และถือเป็นตวัชีว้ดัหลกัของการผลิตน า้มนัของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 
อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
ตลาดหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca) 
วนัที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ : 5 มกราคม 2550 
สกลุเงินที่ใช้ในการซือ้ขาย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
รหสักองทนุ (Fund Ticker) : DBO 
รหสัดชันีอ้างอิง (Index Ticker) : DBLCOCLT 
บริษัทจดัการ (Managing Owner) : DB Commodity Services LLC. 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ : Wilmington Trust Company 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน : The Bank of New York 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ : 0.50% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ข้อจ ากดัที่ส าคญัในการลงทนุ 
กองทนุจะไมล่งทนุในหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นระดบัที่ต ่ากวา่อนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และ
จะไมล่งทนุในหลกัทรัพย์ที่ไมมี่การซือ้ขายในตลาด (unlisted) 
ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return 
1. ดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return เป็นดชันีที่มุง่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมลูคา่
น า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)  
2. เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อยา่งชดัเจน โดยวนัฐานที่ใช้ในการค านวณดชันี คือ วนัที่ 2 ธันวาคม 2531 และจะทบทวนการถ่วงน า้หนกั
ของดชันีเป็นประจ าทกุปี ซึง่ปัจจบุนัผู้ค านวณดชันีจะถ่วงน า้หนกัการลงทนุในน า้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอตัราร้อยละ 100 
(ข้อมลูการถ่วงน า้หนกั ณ วนัที่ 27 มกราคม 2552) 
3. ได้รับการจดัท าและค านวณดชันีทกุวนั โดยสถาบนัที่มีความน่าเชื่อถือ อนัได้แก่ Deutsche Bank AG สาขาลอนดอน  
4. เป็นดชันีที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีเงินลงทนุ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนกัลงทนุที่ลงทนุในกองทนุ PowerShares DB Oil Fund 
(ข้อมลู ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2551) 
5. มีการแสดงดชันี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุวนัท าการ
ใน Bloomberg, Reuters และเวปไซต์ http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 
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ทัง้นี ้หากกองทนุ PowerShares DB Oil Fund มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมลู
ดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 
15 วนันบัตัง้แตว่นัที่บริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้าม)ี 
6. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดังกลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการให้บคุลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย  
อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
 
กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Feeder Fund) ที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund)  
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ)  
 
รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด หมายถึง ลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและไมเ่กินวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ
ให้น าไปลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

3.6.1.1 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  
(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก 
(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้
ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตาม
ตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็น
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                              04/12/2015    Page 8 

(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนที่ส านกังานก าหนด
เพ่ิมเติม 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก ่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก ่ 
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 
(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมี
ลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย 
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ที่ส านกังาน
อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดย
ได้รับช าระเต็มมลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ที่ไมใ่ชหุ่้นกู้อนพุนัธ์  
(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่เสนอขายในตา่งประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก 
ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัท
จดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจา่ยผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่
หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบคุคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั ทัง้จ านวน สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ใน
ราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวธีิการที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
(ข) ในกรณีทีผู่้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment 
grade)  
(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ า่กวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้การจดัการ 
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
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3.6.1.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
ก าหนด 
3.6.1.4 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.6.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สินในประเทศ ซึง่ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE 
 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไมท่ าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไม่ท าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่
สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 
 

(3) บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
 

(4) มีข้อมลูด้านราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 
 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ที่ถือได้วา่เทยีบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลกัษณะคล้ายกนัใน
ประเทศไทย 
 

(6) มีลกัษณะอ่ืนใดที่ส านกังานอาจก าหนดเพ่ิมเติม 
 
3.6.2.1 ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทนุที่เสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) หุ้นที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange 
(WFE) ซึง่ผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหุ้นดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 
(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ 
กองทนุรวมผสม เป็นต้น โดยเงื่อนไขหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีการซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
 
2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแต่
เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 
 
3) ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุที่จะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเชน่กนั 
 
4) ต้องไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
3.6.2.2 ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก ่ 
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(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้
ค า้ประกนั  
 
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่ ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่หนีห้รือของกองทนุรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทนุ
เฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไป
ตามเง่ือนไขในข้อ 3.6.2.1 
 
3.6.2.3 เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตัง้อยูใ่นประเทศที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตา่งประเทศ ทัง้นี ้การมี
ไว้ซึง่เงินฝากดงักลา่วต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการด าเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เชน่ เพื่อรอการลงทนุ 
หรือเพ่ือช าระคา่ใช้จา่ย เป็นต้น  
 
3.6.2.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคูส่ญัญาที่กระท านอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าได้หากคูส่ญัญาเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 
(ก) สถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากส านกังาน 
 
(ข) นิติบคุคลตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อยูภ่ายใต้การ
ก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchange (WFE) และต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เทา่นัน้ 
 
(ค) สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 
 
(ง) นิติบคุคลอ่ืนที่ส านกังานอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
3.6.2.5 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั 3.6.2.1 และ 3.6.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
3.7.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในประเทศ :  

3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมได้โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น  
 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสาร
ดงักลา่ว 
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตรา
สารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภททีผู่้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลักหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1 
 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.1.3 
 
ในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สินที่ธนาคารตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ สัง่
จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด
มิให้ค านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ซึง่ธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  
 
3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 
(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.1.3 ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
ตราสารแหง่หนีต้าม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.6)  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บคุคลรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
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3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูค่า
รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ  
 
(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา
แล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคูส่ญัญา เพ่ือ
เป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 

(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุนัน้  ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนัน้ 

3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่ว
เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือ
ค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดข้างต้น จะไมน่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่
กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  

3.7.1.8 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
เป็นจ านวนที่มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับ
กองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
 
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
 
(2) ธนาคารพาณิชย์  
 
(3) บริษัทเงินทนุ  
 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
 
(6) สถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ  



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                              04/12/2015    Page 13 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึ่ง มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
 
(2) ทรัพย์สินที่คูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวมซึง่เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบัในชว่งระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 
ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุในวง
กว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงิน
ฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในชว่งเวลาที่เกิดความผันผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุภายใต้ข้อนีไ้ด้ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีนัน้  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ีมี่ลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
 
เม่ือบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดดงักลา่วแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้ผู้ ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบั
แตว่นัที่ได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงิน 
และตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชใีด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานเพ่ือไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลก
เงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในชว่งเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.6 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ไมเ่กิน
อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมกองทนุใดกองทนุหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมนัน้  
(3) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่  
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการค านวณโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัที่
ค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
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ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที่กองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึง่ หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพ่ิมเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่ว
ตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัทีธุ่รกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท า
ส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.13 ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมใน
อตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในโครงการนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งวา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้
บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ่งให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สินที่
ให้ยืมรวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งวา่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัรวมในอตัราสว่นที่ค านวณตามคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 
3.7.1.5 ก็ได้ 
 
3.7.1.14 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 
และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้นบัมลูคา่ทีคู่ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าทีต้่องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และ
อตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.15 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.1.14 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นทีผู่้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะ
กรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่
ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออป
ชนั 
 
3.7.1.16 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
รวมทัง้เงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.17 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 านวณอตัราสว่นทีผู่้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้ 
 
3.7.1.17 การค านวณอตัราสว่นทีผู่้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.1.16 จะท าได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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3.7.1.18 ในกรณีที่ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้างต้น หากตอ่
มาตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่
ก าหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากส านกังาน  
 
3.7.1.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นทีก่ าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่น
การลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.20 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือ
รวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศที่ สน. 28/2549 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดงันีค้ือ 
(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน และ 
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุ
ที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ 
หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจัดการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นทีก่ าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.18 ข้อ 3.7.1.19 และข้อ 3.7.1.20 และการเกินอตัราสว่น
ดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่
ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ทีบ่ริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.22 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีทีป่รากฏเหตตุามข้อ 29. “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามข้อ 30. “การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
3.7.1.23 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคนืในนามกองทนุได้โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 
รายละเอียดกรณี Specific :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15  
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
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3.7.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในตา่งประเทศ :  

3.7.2.1 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
 
3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น  
 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1.1) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก 
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1.2) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่นสองอนัดบัแรก 
 
(3) เงินฝากระยะสัน้ในตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.3 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 (1) และ (2) ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ 
ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภททีผู่้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่งต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย  
 
(1) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2.1 
 
(2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2.2 (2) หรือ (3) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
(3) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 และ 3.7.2.3 
 
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.2.4 ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม
ตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูคา่
รวมกนัทัง้สิน้เม่ือค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลักหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ  
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(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา
แล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
3.7.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคูส่ญัญา เพ่ือ
เป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 

(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุนัน้  ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของ
กองทนุนัน้ 

3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่ว
เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือ
ค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 (1) แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดข้างต้น จะไมน่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่
กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  

3.7.2.8 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่  
 
3.7.2.9 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 (1) ให้นบั
มลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราส่วนของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อ
ดงักลา่ว 
 
3.7.2.10 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.2.9 แล้ว บริษัทจดัการจะค านวณอตัราส่วนทีผู่้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี ้
ตามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะ
กรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่
ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออป
ชนั 
 
3.7.2.11 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 (1) ให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงื่อนไข
ตามข้อ 3.7.2.12 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 านวณอตัราสว่นทีผู่้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึ่งก็ได้ 
 
3.7.2.12 การค านวณอตัราสว่นทีผู่้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามข้อ 3.7.2.11 จะท าได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกันต้นเงิน
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และดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.2.13 ในกรณีที่ตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนีใ้นขณะที่ลงทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่ก าหนด
ในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยดงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังาน  
 
(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ะหวา่งแก้ไขการด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกู
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 
(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 
3.7.2.14 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นทีก่ าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่น
การลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.15 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่งทนุหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นทีก่ าหนดในข้างต้น หากตอ่มามี
มลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.13 และข้อ 3.7.2.14 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่
ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ทีบ่ริษัทจดัการเพ่ือให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.16 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีทีป่รากฏเหตตุามข้อ 29. “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามข้อ 30. “การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  
 
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  

ไมมี่นโยบายจา่ยเงินปันผล  
 
5. การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
จะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้ 
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5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่สิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียง
ข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สิน ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้ 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนด
ราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท า
ได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว  
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มี
สิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สุทธินัน้ไมคุ่้มกบั
ภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้   
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6. ช่ือ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
6.1. ช่ือที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2256-2316  

6.2. เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าได้เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน  
(1) เม่ือบริษัทจดัการ/ผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อย
กวา่ 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการ/ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจดัการ/ผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิก
สญัญาได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดงักลา่ว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แกผู่้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ซึง่ออกตามความในมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ 
รู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั 
ท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีแ่ก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะขออนญุาต
เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับ
อนญุาตแล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลนั เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจพิจารณาผ่อนผนัหรือ
สัง่การให้บริษัทจดัการปฏบิตัิเป็นประการอ่ืนได้  
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทนุรวมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่หรือตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด าเนินงานอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้
การโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีส่ญัญาสิน้สดุลง 
 
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2256-2316  
และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือศนูย์รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
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7. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ  

 

8. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :   
 
ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู ่: 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  

หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหน่ายได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหน่ายให้ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
10. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  
 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2296-2000  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ิมเติมหรือยก เลิกการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในภายหลงั โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนุนการขาย หรือรับซือ้คืนให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการ
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับ
การแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิ หน้าที่อยูก่่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

 
ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทนุให้เป็นที่ปรึกษาการลงทนุของ
บริษัทจดัการได้โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าด้านการลงทนุตา่งๆ ตามนโยบายการลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ ที่ปรึกษาที่บริษัทจดัการอาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วจะไมมี่อ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เม่ือมีการแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาการลงทนุ  
 
12. ช่ือ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  
 
หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษากองทนุของบริษัทจดัการได้โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเสนอให้แตง่ตัง้ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒิุที่สามารถให้ค าปรึกษาในภาพรวมทางเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเข้าเป็นที่ปรึกษา
กองทนุได้ เพื่อให้ค าแนะน าด้านการลงทนุให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเม่ือมีการแตง่ตัง้หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองทนุ  
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13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 

ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- อ่ืนๆ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ผู้สนใจลงทนุในราคาหนว่ยลงทนุที่เสนอขายหน่วยละ 10.0000 บาท โดยก าหนดระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
 
13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ทกุวนัท าการ ในระหวา่งเวลาท าการ  
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
13.2.1 บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยตวัเองที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) โดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุและใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน าใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสารหลกัฐาน เชน่ ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน (ส าหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรอง และหนงัสือมอบอ านาจ (ส าหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวนไปที่บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน สัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือบคุคล 2 คนแรกในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
เป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
13.2.2 ATM  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (เคร่ือง ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาด้วยบตัร ATM ของธนาคาร 
ได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ระหวา่งเวลาที่เคร่ือง ATM เปิดให้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภายใต้วิธีการและเง่ือนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยาก าหนด  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ ATM ของธนาคาร (ถ้ามี) จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 5,000 บาท โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการทีแ่สดงบนหน้าจอของเคร่ือง ATM จนครบ
ทกุขัน้ตอน  
 
13.2.3 อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจจดัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หรือ
เงินที่ได้รับการช าระคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือครบก าหนดอายขุองกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมาช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุได้ตามวิธีการหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
13.3 การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
13.3.1 บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรก โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพ่ิมเติมตอ่ไป โดยเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้กองทนุเปิดพรีมาเวสท์ ออยล์ ฟันด์” ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ของธนาคารกรุงศรี
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อยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือบญัชีเงินฝากอ่ืนใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ นอกจากนี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึน้จากบัญชีจอง
ซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นช าระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์ภายในวนัท าการ
ก่อนวนัท าการสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวนัท าการสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับช าระเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทา่นัน้ 
เม่ือบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี จะออกหลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงิน ทัง้นี ้การ
จองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว 
และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะด าเนินการยกเลิกรายการ
สัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้  
บริษัทจดัการจะน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับจากผู้จองซือ้เข้าบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดัการได้
เปิดไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และธนาคารพาณิชย์อ่ืนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกหรือไมเ่กินกวา่ 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดการ
เสนอขายครัง้แรก  
13.3.2 ATM  
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจะท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการ ATM ตามจ านวนเงินที่สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ ATM (ถ้ามี) ตามอตัราที่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดทนัที ทัง้นี ้หากเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ 
ธนาคารจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้  
เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ บริษัทจดัการจะถือ
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บั บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ หากใบบนัทกึรายการของเคร่ือง ATM 
นัน้หมด ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ือง ATM จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ือง ATM จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 
30 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
13.3.3 อ่ืนๆ 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระทัง้จ านวนด้วยเงิน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีความจ านงให้บริษัทจดัการ
น าเงินที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือจะน าเงินที่ได้รับช าระคืนเม่ือครบก าหนดอายขุองกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจดัการมาช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ทัง้นี ้ตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะน า
เงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับคนืดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดัการได้เปิดไว้กบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และธนาคารพาณิชย์อ่ืนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกหรือไมเ่กินกวา่ 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายครัง้แรก  
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้แจ้งความประสงค์ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
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13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  
ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่วงเงินที่บริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายได้ในระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรก การจดัสรรหน่วยลงทนุจะใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยยดึตามเวลา (time stamp) ที่ปรากฏในระบบซือ้ขาย
หน่วยลงทนุของบริษัทจดัการในกรณีทีส่ัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวน
หน่วยลงทนุทีส่ามารถจดัสรรได้ (pro rata) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดดงักลา่วแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุและด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรกเม่ือมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุโครงการที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกิน 2,000 ล้าน
บาท โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศ ให้ทราบไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตอ่ไป 
 
13.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น และหรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ 
เน่ืองจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) จะช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ในอตัราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด คืนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกหรือวนัที่ยตุิโครงการแล้วแตก่รณี หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาข้างต้น อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้ จนถึงวนัที่บริษัทช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานให้ด าเนินการโครงการตอ่ไปได้ 
 
13.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยา่งลายมือชื่อของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  
จ) หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ านาจ  
ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วจะต้องลงนามรับรองความถกูต้อง 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 

ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
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รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
 
14.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 

ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบ
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ (ถ้าม)ี 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานทีต่ิดตอ่ของผู้สนบัสนนุ (ถ้ามี) เพ่ือ
ประโยชน์ในการแจกจา่ยแกผู่้ที่สนใจจะลงทนุ 
 

14.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 

14.2.1. บริษัทจดัการ  
 

ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค หรือ
ดราฟต์ ของธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผู้สนบัสนนุที่รับค าสัง่ซือ้ หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจ
เพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้
จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชี
ออมทรัพย์ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี ธนาคาร
ฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต 
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 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น า
คา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึง่ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ สัง่ซือ้นัน้และ
จะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
 

ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ 
 

บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะ
ได้รับ  
 

อนึ่ง มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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14.2.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค หรือ
ดราฟต์ ของธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผู้สนบัสนนุที่รับค าสัง่ซือ้ หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่อาจ
เพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้
จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีออยล์” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชี
ออมทรัพย์ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี ธนาคาร
ฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต 
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 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น า
คา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ 
ซึง่ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้และ
จะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะ
ได้รับ  
 
อนึ่ง มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
14.2.3 วิธีการซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ ด้วยบตัร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผ่าน
เคร่ือง ATM ของธนาคารได้ทกุวนัระหวา่งเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบตัติามขัน้ตอน การท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเคร่ือง ATM จน
ครบทกุขัน้ตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะท าการหกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมการใช้บตัร ATM ข้ามเขตหกับญัชีของธนาคาร 
(ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการบตัร ATM ของธนาคาร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาการท ารายการ
ซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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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 าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณหนว่ยลงทนุ 
 
เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะ
ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ือง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยานัน้ ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.2.4 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้มีความประสงค์ที่จะช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าด้วยบตัรเครดติซึง่จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บริษัท
จดัการก าหนด ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดในหนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บ
ช าระด้วยบตัรเครดิต โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินรายงวดในวนัที่ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก าหนดเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งการเลื่อนการหกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดติไว้ตอ่บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดดงักลา่วในวนัท าการซือ้ขายถดัไปทกุครัง้  
 
ในการก าหนดงวดการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าทกุสปัดาห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค์  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักลา่วข้างต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชบีตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจากที่ผู้สัง่ซือ้กรอกและยื่นแบบฟอร์มการซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือหนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไมน้่อยกวา่ 7 
วนั  
 

2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เทา่ ๆ กนั โดยระบจุ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ในแตล่ะงวดเป็นจ านวน
เงินบาทถ้วน ขัน้ต า่ 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้
ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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3) บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตามหนงัสือยืนยัน
การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซือ้ของงวดดงักลา่ว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถดัไปตามปกติ 
 

4) บริษัทจดัการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สามารถผ่านเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทนุ  
 

5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

6) 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 าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับการแจ้งยกเลิก
ดงักลา่วจากผู้ 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 ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.2.5 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
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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 ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัท
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 าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณหนว่ยลงทนุ  
 

ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทนุ  
 

ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค 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 ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว 
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.2.6 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนใน
หวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้ 
 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท า
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 

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 าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณหนว่ยลงทนุ  
 

ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท า
รายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แกผู่้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนัน้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัที่ท ารายการ ซึง่ถ้าเกินก าหนดเวลาดงักลา่วจะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ
เม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.2.7 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี ก่อนทกุครัง้ 
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจะท าการหกัเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบไุว้ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท า
รายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 
15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่บริษัทจดัการจะ
ใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณหน่วยลงทนุ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                              04/12/2015    Page 33 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.2.8 การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติมชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการกอ่นวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและหรือกรณีที่เป็นกองทนุปลายทางที่มีการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุซึง่ท าให้การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ย
ได้ส าหรับการสัง่ซือ้และหรือการสัง่สบัเปลี่ยนดงักลา่ว มีจ านวนเพ่ิมขึน้เกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุของโครงการที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการจะท า
การจดัสรรหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่สัง่ซือ้และหรือสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้และหรือผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ จน
เต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุของโครงการจดัการที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสัง่ซือ้ บริษัทจดัการจะท าการคนืเงินคา่สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโอนเงินเข้าบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ได้ระบุ
ไว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีส่ัง่ซือ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ และในกรณีการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการลบหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง ตามสดัสว่นที่ได้รับจดัสรรเข้ากองทนุปลายทาง  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หรือผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 
14.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.3 
 
14.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สทิธิปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้
ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(1) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
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(2) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุ หรือไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลง
ทนุเดิม หรือก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุรวมได้  
 

(3) กรณีที่บริษัทจดัการทราบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้ลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

(4) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยูใ่น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กลา่วมา
ข้างต้น 
 

ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหนา่ยหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ าหน่ายหนว่ยลงทนุได้เต็มตามจ านวนที่จดทะเบยีนไปจนกวา่บริษัทจดัการจะ
เห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกาศลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ 
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
14.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขายคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
ข) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
ค) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
จ) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็น
ผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) 
 
14.7 วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการจะเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 20 วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือชอ่งทางตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการ – 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที่มิใชว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทจดัการเห็นวา่วนัและเวลาท าการของกองทนุหลกัสง่ผลกระทบตอ่การช าระหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะท าการปิดประกาศให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการ
ตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้
ขาย และ/หรือวนัท าการของประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้
 

(1) บริษัทจดัการอาจจะท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลาในการรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหากเห็นวา่เกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลา
การช าระเงินหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวา่อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวา่กองทนุอยู่
ในภาวะที่ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
 
(2) ในกรณีที่วนัท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัที่บริษัทจดัการ
เปิดท าการแตมี่ค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเลื่อนการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท า
การถดัไป  
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

15.2.1 กรณีหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 
 
โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทนุร่วมกนับริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปัน
ผล (ถ้ามี)  
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้หรือขายคืน เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ านวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนาย
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ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุภายหลงัการปิดการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะด าเนินการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดัสรร
หน่วยลงทนุ โดยถือวา่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักลา่ว สามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ตามปกติได้ 
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในการจดัสง่หรือไมจ่ดัสง่รายงานการถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่ได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีการจดัสง่รายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะน าสง่โดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏ
อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

(2) ในกรณีที่ไมมี่การจดัสง่รายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่ได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได้  
 

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง 
 

บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุอาจจะด าเนินการออกใบส าคญัหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอเพ่ือน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 

ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในค าขอให้ออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้ที่ส านกังานนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 

ข) ยื่นค าขอให้ออกใบส าคญัหน่วยลงทนุพร้อมช าระคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 เร่ือง “คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ” ในการออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 

ค) นายทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนหน่วย
ลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในค าขอ ให้ออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอให้ออกใบส าคัญ
หน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะให้ออกใบส าคญัหนว่ยลงทนุส าหรับจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 

ง) ใบส าคญัหน่วยลงทนุที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึง่จะระบชุื่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบส าคญัหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราส าคญัหรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้  
 

จ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีใบส าคญัหน่วยลงทนุ หากจะขายคนืหน่วยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบส าคญัหนว่ยลงทนุมาสง่มอบคืนนายทะเบียน
หน่วยลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะท าให้การขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้มีผลได้ 
 
15.2.2 กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมการใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุจากหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุจะปิดประกาศให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ โดยมีวิธี
ปฏิบตัสิ าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายเกา่และรายใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้
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1. กรณีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรายเก่าซึง่ลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเร่ิมใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุมีความ
พร้อมที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะสง่จดหมายแจ้งไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
ความประสงค์จะขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหลกัฐานแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงานของทางราชการ
ออกให้ มาแสดงเพ่ือขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือส านกังานของผู้สนบัสนนุตามที่ก าหนด 
และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มารับสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ตดิตอ่
ขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุไปแล้ว บริษัทจดัการจะไมน่ าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอีกตอ่ไป  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที่ยงัไมไ่ด้ติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงประสงค์ขอรับหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการจะน าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ 
 

2. กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหมซ่ึง่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุสามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุให้ได้แล้ว เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้รับค าขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียงอยา่ง
เดียวเทา่นัน้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะไมมี่การออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุรายใหมด่งักลา่ว  
 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) อยา่งใดอยา่งหนึ่งในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 

4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัท
จดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวา่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วย
ลงทนุของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

5. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะ
ถือวา่ถกูต้องเม่ือรายการดงักลา่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
16.1. ชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

16.2. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
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รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

16.2.1. บริษัทจดัการ :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขายเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 
บาท ในการสัง่ขายคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวน
หน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่ขายคืนนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่
มลูคา่ขัน้ต า่ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ
 
ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาในข้อ 16.3.1 เร่ือง “วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืน เม่ือ
เจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คืนโดยมลูคา่หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.2.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขายเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 
บาทในการสัง่ขายคนืแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวน
หน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่ขายคืนนัน้ได้เสร็จสิน้
สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่
มลูคา่ขัน้ต า่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ
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ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาในข้อ 16.3.1 เร่ือง “วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดย
กรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต้่องการขายคืน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ค านวณราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลา่วจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.2.3 วิธีการขายคืนผ่านเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยบตัร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารได้ทกุวนัระหวา่งเวลาให้บริการ 
ATM ของธนาคารโดยปฏบิตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเคร่ือง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะ
ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้  
 

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ือง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการและบริษัทจดัการไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยได้โดยอยูใ่น
ระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการตามหวัข้อเร่ือง “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอาจขอยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีผู่้ สนบัสนนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ (Tele-bank) 
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
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บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าและ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่
ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏ
อยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ
 

ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 

นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีค่ านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นทาง
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว 
 

2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จนกวา่บริษัทจดัการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet) 
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้าม)ี ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ 
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าและ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่
ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏ
อยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ
 

ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 

นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีค่ านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 
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ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จนกวา่บริษัทจดัการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Internet) 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ขายคนืแตล่ะ
ครัง้ ในกรณีที่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการ
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา  
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ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติมชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง  
 
16.3. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืนเพ่ิมเติม :  

 

16.3.1. วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 

บริษัทจดัการจะเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 20 วนัท าการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการ – 
15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที่มิใชว่นัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทจดัการเห็นวา่วนัและเวลาท าการของกองทนุหลกัสง่ผลกระทบตอ่การช าระหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวม หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะท าการปิดประกาศให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการ
ตามปกติของบริษัทจดัการและ/หรือวนัท าการของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้
ขาย และ/หรือวนัท าการของประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้
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(1) บริษัทจดัการอาจจะท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลาในการรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุหากเห็นวา่เกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลา
การช าระเงินหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวา่อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวา่กองทนุอยู่
ในภาวะที่ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
 

(2) ในกรณีที่วนัท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัที่บริษัทจดัการ
เปิดท าการแตมี่ค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเลื่อนการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท า
การถดัไป 
 
16.3.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 
วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ โดยจดัสง่เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจา่ยใน
นามผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน าเงินดงักลา่วไปช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์รับช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยการน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจดัการจะน าเงินเข้า
บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหนว่ย
ลงทนุ 
 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงที่จะ
รับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยจะด าเนินการภายใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ 21 “การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” 
 

ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม
ในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
16.4. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

 
รายละเอียดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
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17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุได้ภายในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักลา่วหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินคา่ขายคนืซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี เพ่ือน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะ
เกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชัว่คราวและ/หรือถาวรในกรณี
ที่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ 
 
17.1 วนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการ – 15.30 น.  
 
บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าที่กองทนุปลายทางในวนัท าการก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุต้นทาง  
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่มิใชว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทจดัการเห็นวา่วนัและเวลาท าการของกองทนุหลกัสง่ผลกระทบตอ่การช าระหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทุน
รวม หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะท าการปิดประกาศให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการ
ตามปกติของบริษัทจดัการและ/หรือวนัท าการของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้
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ขาย และ/หรือวนัท าการของประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพ่ิมเติม  
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้ 
(1) บริษัทจดัการอาจจะท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลาในการรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหากเห็นวา่เกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลา
การช าระเงินหรือรับช าระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรืออาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวา่อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวา่กองทนุอยู่
ในภาวะที่ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
 
(2) ในกรณีที่วนัท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัที่บริษัทจดัการ
เปิดท าการแตมี่ค าสัง่ให้เป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเลื่อนการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท า
การถดัไป  
 
17.2 ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค านวณราคารับซือ้คืนของวนัท า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทาง (ถ้ามี)และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการ
ก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุปลายทาง (ถ้ามี) และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
17.3 วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยให้ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าในการสบัเปลี่ยนไมต่ ่า
กวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่สบัเปลีย่นแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลือต า่กวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยู่
ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่น
รายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการทีบ่ริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ
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ในกรณีของกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
(1) วิธีการสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ใน
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
(2) วิธีการสบัเปลี่ยนผา่นเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท ารายการด้วยบตัร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผ่านค าสัง่ของเคร่ือง ATM ของธนาคารได้ทกุวนัระหวา่งเวลา
ให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเคร่ือง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหวัข้อ 17.2 “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
 
เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะ
ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์และใช้อ้างอิง  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นเคร่ือง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและหากถกูต้องก็จะด าเนินการให้
นายทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางเทา่กบัจ านวนที่ระบไุว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุ
กองทนุปลายทางเทา่กบัจ านวนหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ 
 
(3) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหวัข้อ 17.2 “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ านวนหน่วย ขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าและ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือสงวนสทิธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว 
 

2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ  
 
(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในหวัข้อ 17.2 “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ านวนหน่วย ขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการ
ในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 

2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
(5) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 
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ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยให้ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าในการสบัเปลี่ยนไมต่ ่า
กวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่สบัเปลีย่นแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลือต า่กวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยู่
ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด เทา่ที่ปรากฏอยูใ่น
รายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะรับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต ่าและ/หรือปรับลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต า่ในการซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” 
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
การสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด ให้ถือวา่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการสบัเปลี่ยนนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยน
ถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในหวัข้อ 17.2 “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงาน
ขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะ
ปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุเป็นจ านวนหนว่ยได้ตามปกติ 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(6) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติมชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ และปิดประกาศ
ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง  
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18. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุ
เปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
พบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลื่อนได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัแต่
วนัที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผ่อนผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) ซึง่
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงั
ค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป  
 
19. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว 
หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน1 วนัท าการ เว้นแต่
ได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) กรณีที่กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตาม
ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เม่ือมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั  
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตา่งประเทศได้ตามปกต ิ 
 
(ค) ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมต่างประเทศนัน้หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุ หรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว  
 
(ง) กองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ตามปกติ 
อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ตามข้อ (ก) หรืออ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการตา่งประเทศประกาศให้ทราบ  
 
บริษัทจดัการจะประกาศการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ได้รับ
มาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่
ได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของ
กองทนุเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวนัท าการ บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีทีส่ามารถกระท าได้ด้วย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว 
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 
2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไปและ
คิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ที่ใช้ในการซือ้ขาย
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
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20. 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 
 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ ซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
21. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงินและจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนบริษัทจดัการ
จะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนด
ดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และ
ที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  
 
22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) การบริหารกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก และยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ิมจ านวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด  
 
(ค) น าเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
ลงทนุไว้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ง) เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทนุรวมถือหุ้นอยูเ่ทา่ที่จ าเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
(จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(ฉ) ด าเนินการเพ่ิมหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แล้วแต่
กรณี 
 
(ช) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือ
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แก้ไขวิธีการจดัการ”  
 
(ซ) ด าเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจดัการเพื่อรักษาสทิธิและผลประโยชน์ตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดๆ รอนสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม  
 
(2) การรับและการจา่ยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีการรับ และจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุรวมที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุ
รวม”  
 
(ข) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
(ข) แตง่ตัง้ผู้จดัจ าหน่าย และหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  
 
(ง) จดัให้มีผู้ช าระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาหรือคณะบคุคลขึน้ท าหน้าที่เป็นทีป่รึกษาโครงการจดัการกองทนุรวม เชน่ ที่ปรึกษาการลงทนุ  
 
(ฉ) แตง่ตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  
 
(4) การด าเนินการอ่ืนๆ  
 
(ก) จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้กบัผู้ ดแูลผลประโยชน์  
 

(ข) จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

(ค) จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
 

(ง) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

(จ) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 

(ฉ) จดัท ารายงานอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทนุ หรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                              04/12/2015    Page 55 

(ช)จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ โดยแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามที่
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามข้อ (ฏ) ตามปีปฏิทิน ให้ระยะเวลา
การสง่รายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
น าสง่รายงานดงักลา่วผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

(ซ) จดัท าหนงัสือชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละสง่ให้แกส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 

(ฌ) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืน ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมนัน้  
 

(ญ) ปฏิบตัิการอื่นๆ เพ่ือให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 29 “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม”  
 

(ฏ) จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
สิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วต้องแสดงข้อมลูอยา่งน้อยตามที่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชีให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าสง่รายงานดงักลา่วผา่น
ทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ในกรณีที่บริษัทจดัการเลือกจดัท าและ
สง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชีให้บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบปี
บญัชีนัน้ 
 

(ฐ) จดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามข้อ (ช) และ (ฏ) ไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 

(ฑ) จดัสง่และด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ พร้อมใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

(ฒ) ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานความคบืหน้าในการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นรายเดือนภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
 

(ณ) จดัท าและสง่รายงานเก่ียวกบัข้อมลูการจดัการกองทนุรวมให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

(ด) ชีแ้จงและด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ หรือตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 

(ต) ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 29 “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

(ถ) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการทัง้ในปัจจบุนั และที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 
 
(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอื่น
จนกวา่จะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินตา่งๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เชน่ เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล 
และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชี
ทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนดแูลการเบิกจา่ยทรัพย์สินของกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  
 
(3) จดัให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเห็นวา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  
 
(4) รับรองความถกูต้องในจ านวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินที่บริษัท
จดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ านวนหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
 
(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ เน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่ายจา่ยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 
(6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหากเห็นวา่มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่ายจา่ยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้
อยา่งสมเหตสุมผลหรือไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีที่บริษัทจดัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่
ก าหนดไว้ในข้อ 21 “การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน
ตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่  
 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 
 
การด าเนินการให้ความเห็นชอบตาม (5) – (9) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการจดัท าการให้ความเห็นชอบเป็นหนงัสือ และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ
เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานโดยทนัที และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทนัทีทกุครัง้ที่เกิดกรณีตาม (5) โดยจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว
เป็นหนงัสือ พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(10) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานดงันี ้ 
 
1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหก
เดือนดงักลา่ว  
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2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(11) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ และการค านวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นวา่ถกูต้องแล้ว  
 
(12) จา่ยเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุ ผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้การจองหุ้นเพ่ิมทนุ การ
เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้น และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลตอ่การถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  
 
(14) จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แกบ่ริษัทจดัการ  
 
1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 

2) จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้  
 

3) รายงานรายละเอียดการรับจา่ยเงินจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายและค านวณดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้า
มี)  
 

4) จดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ฝากไว้  
 

5) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค านวณดอกเบีย้
ค้างรับ (ถ้าม)ี  
 

6) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั (ถ้ามี)  
 
(15) ดแูลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุที่ลงทนุในตา่งประเทศ รวมทัง้ดแูลการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการรักษาทรัพย์สินของกองทนุผ่านระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน 
 
(16) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือ
ข้อบงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่วจนก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ  
 
(17) จดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญัติติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
(18) ด าเนินการสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้องไมเ่ข้ามามีอ านาจตอ่การ
ตดัสินใจและการด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
 
(19) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คา่ใช้จา่ยในการ
ฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุ  
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(20) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในชว่งระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกวา่จะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(21) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่ง
สมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สิน
และเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหน้าที่ได้ทนัที เว้นแต่
บริษัทจดัการหรือผู้ มีอ านาจตามกฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
 
(22) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานที่ได้ให้ความ
เห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  
 
(23) ท าการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
(24) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะแก้ไขในอนาคตโดยเคร่งครัด 
 
(25) รับรองผลการนบัมติ การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 60 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 
(26) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในอตัราที่ระบไุว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
(1) แจกจา่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ในการสง่เสริมการขาย  
(2) รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
(4) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม  
(5) ยืนยนัการซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
(6) ท าการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าทีด่งักลา่วข้างต้น  
(7) หน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหน่าย :  

สิทธิของผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี)  
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ในอตัราที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหน่าย แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินอตัราที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 
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“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผู้จดัจ าหนา่ยตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ย  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จดัจ าหน่าย  
(1) แจกจา่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ในการสง่เสริมการขาย  
(2) รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4) ยืนยนัการซือ้ หรือขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
(5) ท าการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าทีด่งักลา่วข้างต้น  
(6) หน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ :  
สิทธิของที่ปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)  
ที่ปรึกษาการลงทนุมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุจากบริษัทจดัการ ซึง่บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ตอบแทนดงักลา่วเอง โดยจะ
หกัจากคา่ธรรมเนียมการจดัการที่บริษัทจดัการจะได้รับจากกองทนุ ส าหรับการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากองทนุ และมีสิทธิตามสญัญาแตง่ตัง้ที่ปรึกษา
การลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทนุจะไมมี่อ านาจควบคมุการด าเนินการของบริษัทจดัการแต่ประการใด โดยบริษัทจดัการมีอ านาจในการ
ตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียวในการจดัการกองทนุรวมไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการจดัการด้านอ่ืนใดก็ตาม ทัง้นี ้ที่ปรึกษาการลงทนุไมมี่สิทธิที่
จะรับทราบถึงการตดัสินใจดงักลา่ว  
หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)  
(1) ที่ปรึกษาการลงทนุมีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการดงันี ้ 
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัคณุคา่ของหลกัทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทนุเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะท ารายงาน
สรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่บริษัทจดัการทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจัดการร้องขอตามสมควร  
2) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทนุของประเทศไทย โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่บริษัทจดัการ
ทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดัการร้องขอตามสมควร  
3) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม และจ าแนกตามหมวดธรุกิจของประเทศไทย โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่
ให้แก่บริษัทจดัการทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดัการร้องขอตามสมควร  
4) รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ตามที่บริษัทจดัการร้องขอตามสมควร  
(2) ที่ปรึกษาการลงทนุ พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท างานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทนุจะต้องไมซ่ือ้หรือขายหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์
จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนที่กองทนุรวมจะท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  
(3) ที่ปรึกษาการลงทนุต้องเก็บรักษาข้อมลูใดๆ เก่ียวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้ลว่งรู้มาเป็นความลบั และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทราบ 
เว้นแตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(4) ที่ปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือการไมก่ระท าตามหน้าที่โดยไมมี่
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษาการลงทนุ พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท างานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทนุ  
(5) ที่ปรึกษาการลงทนุและตวัแทนที่ปรึกษาการลงทนุจะไมก่ระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักลา่วที่จะมีขึน้ในภายหลงัอยา่งเคร่งครัด  

22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  

สิทธิของที่ปรึกษากองทนุ (ถ้ามี)  
ที่ปรึกษากองทนุมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากองทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ตอบแทนดงักลา่วเอง โดยอาจหกัจากคา่ธรรมเนียม
การจดัการที่บริษัทได้รับจากกองทนุรวม ที่ปรึกษากองทนุมีสิทธิในการให้ค าปรึกษาและแสดงความคิดเห็นในภาพรวมทัว่ไปของเศรษฐกิจและ
แนวโน้มการเจริญเติบโตของ ตราสารทนุและตราสารหนี ้ที่ปรึกษากองทนุจะไมมี่อ านาจควบคมุการด าเนินการของบริษัทจดัการแตป่ระการใด โดย
บริษัทจดัการ มีอ านาจในการตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียวในการจดัการกองทนุรวม ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการจดัการด้านอ่ืนใดก็ตาม ทัง้นี ้
ที่ปรึกษากองทนุไมมี่สิทธิที่จะรับทราบถึงการตดัสินใจดงักลา่ว  
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หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ (ถ้ามี)  
(1) ให้ความเห็นเก่ียวกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไปของประเทศ รวมทัง้สภาวการณ์ทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ  
(2) ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี ้และตลาดตราสารทนุ  
(3) ให้ความเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มการลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตา่งประเทศ  
(4) ที่ปรึกษากองทนุ พนกังาน ลกูจ้าง บริวารหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท างานให้แกค่ณะที่ปรึกษากองทนุจะต้องไมซ่ือ้หรือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  
(5) ที่ปรึกษากองทนุต้องเก็บรักษาข้อมลูใดๆ เก่ียวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้ลว่งรู้มาเป็นความลบั และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทราบ เว้น
แตจ่ะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(6) ที่ปรึกษากองทนุจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงหรือการไมก่ระท าตามหน้าที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษากองทนุ  
(7) ที่ปรึกษากองทนุจะไมก่ระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักลา่วอยา่ง
เคร่งครัด  
 
22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขาย 
อนึ่ง การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุแตล่ะ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 
23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คนื 
อนึ่ง หากบริษัทจดัการมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วในอตัราที่ไมเ่กินตามที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัท
จดัการจะแจ้งอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(3) คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
3.1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (switching out) ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คืน 
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3.2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (switching in) ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขาย  
อนึ่ง หากบริษัทจดัการมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วในอตัราที่ไมเ่กินตามที่ระบไุว้ข้างต้น บริษัท
จดัการจะแจ้งอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(4) ในอตัราไมเ่กิน 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอน
ในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(5) คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหาย
และอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้วา่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดังกลา่ว  
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 
23.1.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(7) คา่ธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่จะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไป
ในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
(8) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้บริการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงิน (ถ้าม)ี อาทิเชน่ คา่ธรรมเนียมการ
โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินก าหนด 
(9) คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากรายการขัน้ต้นตามที่จา่ยจริง  
อตัราคา่ธรรมเนียมตาม (1) ถึง (9) เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนในท านองเดียวกนั  
 
23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 

23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
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23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(2) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียม
การจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(3) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
23.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(4) ไมมี่  
 
23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(5) ไมมี่  
 
23.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(6) คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย คา่ใช้จา่ยในการจดัท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุรวม และคา่สื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุรวม 
ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทนุและคา่ใช้จา่ยในการเซ็นสญัญาตา่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม  
(6.1) ในชว่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีบริษัทอาจ
พิจารณาตดัจา่ยทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว
ข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กิน 1 ล้านบาท 
(6.2) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีบริษัทอาจ
พิจารณาตดัจา่ยทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยดงักลา่วขึน้ ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชีลา่สดุของกองทนุรวม  
(7) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุรวม ตามที่จา่ยจริง  
(8) คา่ใช้จา่ยในการจดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่ รายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 
และหรือข่าวสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการจดัท า หรือที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือกฎหมายก าหนด 
ตามที่จา่ยจริง 
(9) คา่ใช้จา่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน่ การลงประกาศหนงัสือพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ การท าเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัติามกฎหมาย หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(10) คา่ใช้จา่ยในการจดัท า จดัพิมพ์ จดัสง่ และคา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุหรือเอกสารอื่นๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอร์มตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุรวม อาทิเชน่ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ บตัรตวัอยา่งลายมือชื่อ ใบยืนยนั หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุ เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(11) คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ ตามที่จา่ยจริง  
(12) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุรวม ตามที่จา่ยจริง 
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(13) คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน คา่ธรรมเนียมการออกเช็คคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือคา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล เข้า
บญัชีให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บจากการใช้บริการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล 
เพ่ือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่จา่ยจริง 
(14) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการติดตอ่ประสานงานกบับคุคลที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศ (ถ้ามี) เก่ียวกบัการด าเนินงานตา่งๆ ของกองทนุ เชน่ 
คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกนัการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(15) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวกบัการช าระราคา รับช าระราคา สง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ อาทิเชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่ธรรมเนียม
หรือคา่ใช้จา่ยในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(16) คา่ใช้จา่ยทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย หรือภาษีอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
(ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริง 
(17) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยทกุประเภทอนัเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในตา่งประเทศ คา่ใช้จา่ยของศนูย์รับฝากตา่งประเทศ คา่ใช้จา่ยในการใช้
บริการจากตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน คา่ใช้จา่ยของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ในการติดตอ่กับ
บคุคลภายนอกเพ่ือให้สามารถลงทนุในตราสารที่ออกจ าหน่ายในตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริงแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 
(18) คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการจา่ยผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการท ารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุ ตามที่จา่ยจริง 
(19) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ 
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(20) คา่ใช้จา่ยและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เชน่ คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนั
ความเสี่ยงอนัเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
(21) คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการช าระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าของผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้าม)ี ตามที่
จา่ยจริง 
(22) คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จา่ยจริง 
(23) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ รวมทัง้คา่ใช้จา่ย และ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการจดัหา ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล รักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ตา่งๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (2) “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี” เป็น
ต้น ตามที่จา่ยจริง 
(24) คา่อากรแสตมป์ และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม ตามที่จา่ยจริง 
(25) คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม ตามที่จา่ยจริง 
(26) คา่ธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุรวมในการใช้บริการ เชน่ คา่ธรรมเนียมการใช้บริการ INFO-BANKING คา่สมดุเช็ค คา่อากร
แสตมป์ เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง  
(27) คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุของกองทนุรวม ตามที่จา่ยจริง 
(28) คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่ หรือเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
(29) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการตามกฎหมาย หรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องมีประกาศก าหนด เชน่ คา่ทีป่รึกษากฎหมาย เป็นต้น ตามที่จา่ยจริง 
 
หมายเหต ุ:  

อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.65 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ณ วนัที่ค านวณ 
 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตาม (1) ถึง (29) ข้างต้น จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี)  
 

การค านวณคา่ธรรมเนียมตาม (1) (2) และ (3) จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะวนัในการค านวณ และจะช าระตดัจา่ยจากบญัชีกองทนุ
รวมเป็นรายเดือน 
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คา่ใช้จา่ยตาม (6) ถึง (29) จะเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจา่ยทัง้จ านวนหรือทยอยตดั
จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทา่กันทกุวนัตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จา่ยนัน้ๆ ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 
23.3. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัท
จดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) กรณีเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังาน
สาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 
 
(2) กรณีเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(3) กรณีที่บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยอตัราใหม ่ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
24.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดย
มลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุจะค านวณจากมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศรวมกับมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
การใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุตา่งประเทศ เพื่อค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นเงินบาท ในกรณีที่มิได้มีการท าสญัญา
ประกนัความเสี่ยง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ณ วนัท าการนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและ
มลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไป โดยอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วเป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทกุ
ครัง้  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
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(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้กรณีการขอผ่อนผนัและค านวณ
แบบ forward pricing บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการมีอยู ่ณ วนั
ท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุมาประกาศ  
 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  
 
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่ 1 เดือน  
 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจา่ยเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวนั 3 ท าการถดัไป  
 
ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24.1 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือชอ่งทาง
อ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัไปก็ได้  
 
(3) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยชอ่งทางอ่ืนแทนการประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนั เชน่ www.krungsriasset.com หรือชอ่งทางอ่ืนใดที่เหมาะสม ภายในเวลาทีผู่้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ก่ียวข้อง และ  
 
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
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 าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 

http://www.krungsriasset.com/
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(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขาย
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามทีค่ 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 24.1 ข้างต้น เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว  
 
เง่ือนไขพิเศษ 
 
1. การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และ
ทรัพย์สินลา่สดุที่มีเป็นฐานในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ว้นแตก่รณีทีบ่ริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นร่วมกนัวา่ควรที่
จะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกวา่แทน 
 
2. อตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ซึง่เป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
 
3. การหยดุค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุค านวณ และไมป่ระกาศ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดัการเห็นวา่มีเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบตอ่การค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถ
ค านวณได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อาทิเชน่ เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) กรณีที่ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดดงักลา่วเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 
(ข) กรณีเกิดเหตกุารณ์ทีท่ าให้ไมส่ามารถแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศได้ตามปกติ  
 
(ค) กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์อ่ืนใด ตามที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ซึง่บริษัทจดัการจะยื่นขอผ่อนผนัจากส านกังานก่อนเป็นรายกรณี อาทิเช่น 
 
(1) เม่ือตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอ่ืนใด ที่หลกัทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝากเงินไว้ ปิดท าการ ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็
ตามที่นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติหรือต้องหยดุการด าเนินการอนัเป็นปกติชัว่ขณะ 
 
(2) เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การท ารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ ถกูจ ากดั หรือ ถกูระงบั ในการ
ท ารายการ (restricted and suspended) หรือ 
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(3) เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การท ารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้าของ หรือ การท ารายการ ซือ้-ขาย-ฝาก-ถอน-โอน 
หลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามปกต ิจนเป็นเหตใุห้ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ 
 
(4) เม่ือระบบการติดตอ่-สื่อสารตา่งๆ และ/หรือ ระบบงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการค านวณ หรือการหามลูคา่สินทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด 
รวมถึง เงินฝาก ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้เกิดการขดัข้องไมว่า่ด้วยเหตอุนัใดจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
 
(5) เม่ืออตัราแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทนุลงทนุขาดเสถียรภาพและไมไ่ด้สะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงหรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนใดจนท าให้บริษัทจดัการไม่
สามารถท ารายการตา่งๆ ได้ตามปกติ อาทิเชน่ โอนเงิน-ฝาก-ถอน-ซือ้-ขาย-โอน สินทรัพย์ตา่งๆ ที่ลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่
สามารถหามลูคา่ของทรัพย์สินตา่งๆ ได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม ภายในเวลาที่ก าหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถท าการค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
 
(6) เม่ือเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไมป่กติอื่นใด อนัเป็นผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้าน
ตา่งๆ ของกองทนุ หรือ ตอ่สินทรัพย์ตา่งๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุไมส่ามารถ ซือ้-ขาย-ฝาก-ถอน-โอน-ย้าย สินทรัพย์ตา่งๆ ได้
อยา่งปกติ หรือ 
 
(7) เม่ือตลาดเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกลุอ่ืนที่เป็นทรัพย์สินของกองทนุปิดท าการ นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติ หรือต้องหยดุการ
ด าเนินการอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ 
 
(8) เม่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ บริษัทจดัการตา่งประเทศ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตา่งประเทศ หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุตา่งประเทศ หรือตวัแทนตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในตา่งประเทศปิดท าการ ไมว่า่จะปิดท าการตามปกติ หรือ 
นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติ หรือ หยดุด าเนินการอนัเป็นปกตลิงชัว่ขณะ หรือ 
 
(9) และเหตกุารณ์อ่ืนๆ ที่มีนยัส าคญั และสง่ผลกระทบให้กองทนุไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรมเป็นต้น 
เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ที่ได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่ 
หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดงักลา่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน
แผนการด าเนินการของกองทนุให้ส านกังานทราบโดยพลนั 
 
อนึ่ง ขณะที่บริษัทจดัการ ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ บริษัทจดัการอาจไมข่าย 
หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วยเชน่กนั 
 
4. ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกวา่หนึ่งสตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่ง
สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 
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(1) ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 

(2) ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจ
ควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลตอ่เน่ืองตอ่การค านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การ
ก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง
ด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที่พบราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราสว่นตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง 
และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 

(ข) ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศชื่อกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
ดงักลา่ว  
 
(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคุมได้ 
บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
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3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวน
หน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที่
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะ
จา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน า
เงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจา่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัท
จดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เชน่ คา่ใช้จา่ยในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ใน
หนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : เดือน เมษายน  วนัที่ 30  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 30 เมษายน 2553  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
26. ก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทจดัการท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ระบใุนข้อ 16 
“การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไมมี่  

 

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่าย
ให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา  
 
ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ 
 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บดิา มารดา บตุร หรือคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม  
(ง) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้  
 
(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไมไ่ด้เป็นผู้ ใช้บริการ
กองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอใช้บริการกองทนุและยื่นตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน  
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(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กิน 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย ณ วนัที่ยื่นค า
ขอโอนหน่วยลงทนุ  
(ค) หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อม
หลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
การโอนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามข้อ 27.3 (1) และ (2) ดงักลา่วข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกใบ
ยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุพร้อมหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ และออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนหน่วย
ลงทนุภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 27.3 (1) และ (2) จะเกิดขึน้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูลงในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
กระท าการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการ
จดัการกองทนุรวมและเม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการ
กองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 
27.5. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในข้อ 31 “การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
27.6. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : ไมมี่  

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองผลการนบัมตินัน้  
 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 

28.2 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดนัน้  
 

28.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
 

28.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
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28.5 บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
เง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทนุ :  

29.1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
 
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัท
จดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิด 
 
29.2 เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 
29.3 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการ 
 
29.4 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่เลิกกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง 
เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุารณ์ไมป่กติ เป็นต้น 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัวงเงินที่ได้รับอนญุาตให้น าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีที่ไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการ
ลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้
อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
29.5 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่  
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานฯ ประกาศก าหนด  
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ า
พรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจา่ยหนงัสือชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
(4) บริษัทจดัการไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบริษัทจดัการ  
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29.6 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุันควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่การชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานฯ สัง่ให้บริษัทจดัการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการตามที่
ส านกังานฯ สัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง  
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั ประกาศ หรือสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรส าหรับการเลิกกองทนุ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเลิกกองทนุเปิดดงักลา่ว  
 
30.1 ในกรณีที่ทราบก าหนดการเลิกกองทนุลว่งหน้า บริษัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์และส านกังานทราบด้วยและแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ทัง้นีก้่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท า
การ เว้นแตส่ านกังานเห็นชอบเป็นอยา่งอ่ืน และอาจกระท าการด้วยวธีิอ่ืนใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่ว เชน่ ประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินที่มี
ก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
30.2 ในกรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลิกกองทนุลว่งหน้า เชน่ กรณีที่ปรากฏตามข้อ 29.1 บริษัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือเลิกกองทนุ  
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 29.1  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และแจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 29.1  
(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตตุาม 29.1 เพ่ือรวบรวมเงิน
เทา่ที่สามารถกระท าได้เพ่ือช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตาม 29.1 และเม่ือได้ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว ให้ถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
เม่ือได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 
30.3 ในกรณีที่ปรากฏวา่กองทนุรวมมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวมตามข้อ 
29.1 บริษัทจดัการไมต้่องด าเนินการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การจดัท าและจดัสง่หนงัสือชีช้วนใหมใ่ห้เป็นปัจจบุนัตามข้อ 22.1 (4) (ซ) หากวนัที่ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัที่ครบ
ก าหนดจดัท าหรือจดัสง่หนงัสือชีช้วน 
(ข) การจดัท าและจดัสง่รายงานเพ่ือแสดงข้อมลูตามข้อ 22.1 (4) (ช) และ (ฐ) หากวนัที่ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเกิดขึน้ก่อนหรือในวนัทีค่รบ
ก าหนดจดัท าหรือจดัสง่รายงาน 
(ค) การค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามข้อ 24.1 นบัตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
และการประกาศมลูคา่และราคาดงักลา่วตามข้อ 24.1 นบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัที่ปรากฏเหตตุามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
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31. การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่รวบรวม และ
แจกจา่ยทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอ่ืนตามแตจ่ าเป็นเพ่ือช าระบัญชีกองทนุ
ให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ ถือ
หน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเทา่ที่คงเหลืออยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
เม่ือได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

32.1 การเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการในการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการในการขายหนว่ยลงทนุ การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ถือวา่
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั โดยจะปิดประกาศที่ส านกังานบริษัทจดัการ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และลงประกาศในเวปไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
32.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามที่เห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการ
ตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือ
วงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏบิตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเชน่ 
เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่ม/ลด และ/หรือการยกเลิกวงเงินรับอนญุาต การแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทนุร่วม การค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ราคาขาย ราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ การเพ่ิมหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุ และการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การก าหนดเหตเุพ่ิมเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผ่อนผนั สัง่การ ให้สามารถกระท าได้ 
 
32.3 บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได้ โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัราสว่นการกู้ยืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้น
แตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
32.4 ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการ
กองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัทีบ่ริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถด ารง
ความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิก
กองทนุรวมตอ่ไป 
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32.5 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสาม  
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุ
รวมต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจ านวนไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสองเดือนนบัแตว่นัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรือด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 
14(2) และ ข้อ 21/1(1) แหง่ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สน.23/2547 เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมและการ
เข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที่ 11 มิถนุายน พ.ศ. 2547 
 
32.6 การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองใดๆ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลที่ได้รับการยกเว้นหรือการผ่อนผนัให้ถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมได้เกิน 1 ใน 3 ในสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติ เว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
 
32.7 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการ
กองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว 
(churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
32.8 ดชันีชีว้ดัของกองทนุนี ้ได้แก่ Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซึง่ได้ค านวณให้อยูใ่น
รูปเงินสกลุบาทแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานดงักลา่วได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัดชันีเปรียบเทียบที่
กองทนุในตา่งประเทศลงทนุ ตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
32.9 ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากัดสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(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  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                              04/12/2015    Page 76 

(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  
 
32.10 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 าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั 
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) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(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 (ซึง่รวมถึง
ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ย
ดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการ
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัท
จดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้ สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการด 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 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
เชน่ หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
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เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่
แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   
(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 หากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตับิริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่
ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี่ 




