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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียงกองทนุ
เดียว (Feeder Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมผสม (Mixed fund) สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทนุ :  
 
1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) (“กองทนุหลกั”) ซึง่บริหารจดัการโดยบริษัท PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
และเป็นกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund) 
 
บริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัท่ีประเทศฮ่องกงหรือประเทศสิงคโปร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีประเทศ
ฮ่องกงเป็นหลกั แตก่รณีประเทศฮ่องกงหยดุทําการจงึไปซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีประเทศสิงคโปร์แทน และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะท่ี
กองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกลุเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เปโซเม็กซิกนั เรอลับราซิล หรือปอนด์องักฤษ เป็นต้น 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่าว เป็นประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงหรือประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือยโูร ในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี (ประเทศ) ท่ีทําการซือ้ขายและ/หรือสกุลเงินท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งบริษัทจัดการจะ
คํานงึถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศ
ไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
อนึง่ กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึง่สามารถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแตล่ะคลาสของหน่วยลงทนุอาจ
มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบติัของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน 
Class I-Acc อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ เพ่ือประโยชน์ของ
กองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมได้จากหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
หลกัจากเวบ็ไซต์ของกองทนุหลกั)  

 

 

 
สรุปข้อมูลสาํคัญที่ ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน PIMCO GIS Income Fund  ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล
สมาร์ทอินคัม ไปลงทุน :  
 

ช่ือกองทุน : PIMCO GIS Income Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และเป็น
สมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund) 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class I-Acc : 

(1) เป็น Class ท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
(2) ขายให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วันที่จดทะเบยีนกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2555 
  



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม -  ***               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอย่างรอบคอบ และมีวตัถปุระสงค์รองใน
การสร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว 
 
กองทนุมีหลกัการสําคญัในการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัว่โลก อย่างน้อย 2 ใน 3 
ของมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่อาจรวมถึง 
 
(1) ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และ
อนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนทัว่โลกทัง้ท่ีอยู่ภายใน
กลุม่ประเทศยโุรป และนอกกลุม่ประเทศยโุรปซึง่รวมถึงกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ 
(2) ตราสารหนีภ้าครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่มประเทศยโุรป และประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป รวมถึงองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกบัภาครัฐของประเทศเหล่านัน้ 
(3) ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัสินเช่ือภาคอสงัหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อ่ืนๆ  และ 
(4) Foreign currency positions ซึง่รวมถึงสกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ 
 
ทัง้นี ้กองทนุสามารถลงทนุใน loan participations and loan assignments ได้ 
 
อย่างไรก็ตามการปรับสดัส่วนการลงทนุใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีใ้นการลงทนุเหลา่นีส้ามารถ
ทําได้ทัง้การลงทนุทางตรงในตราสาร และการลงทนุผ่านตราสารอนพุนัธ์ 
 
กองทนุจะมี Portfolio Duration อยู่ระหวา่ง 0 – 8 ปี ขึน้อยู่กบัการคาดการณ์ด้านอตัราดอกเบีย้ของผู้จดัการกองทนุ  
 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีได้รับการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (ต่ํากว่าอบัดบัความน่าเช่ือถือ
ท่ี Baa3 จากการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากบัการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือของ S&P or Fitch) ไม่เกิน 
50% ของมลูค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัสินเช่ือภาคอสงัหาริมทรัพย์(mortgage-related security) และ 
Asset-backed securities อ่ืนๆ) และสามารถลงทนุในตราสารหนีข้องกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่เกิน 20% ของมลูคา่
ทรัพย์สิน 
 
กองทนุไม่สามารถลงทนุในตราสารท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทนุได้ (convertible securities) เกิน 25% ของมลูคา่
ทรัพย์สิน ไม่สามารถลงทนุในตราสารทนุ (equity) เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้เม่ือรวมการลงทนุของตราสารท่ีสามารถ
เปลี่ยนเป็นตราสารทนุ ตราสารทนุ ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสดัสว่นไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สิน ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีไม่มีสภาพคลอ่ง (ซึง่หมายรวมถึงพนัธบตัร และตราสารหนี ้
อ่ืนๆ ท่ีถกูกลา่วถึงตามนโยบายการลงทนุนี)้ ได้ไม่เกิน 10% ของมลูคา่ทรัพย์สิน 
 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ 
(efficient portfolio management) 

ตัวชีวั้ด (Benchmark) : Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน : PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สินของ
กองทุน: 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์:  
http://www.pimco.com.sg/EN/Funds/Pages/Income-Fund.aspx?CUSIP=G7112M427 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund, Class I-Acc 
 

1. คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
 (1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี 
 (2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม  0.55* 
 *กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้ 

 
หมายเหตุ:  
(1) ข้อความในสว่นของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีความ
แตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
(2) ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม (ต่อ) :  
 
2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทัง้นี ้มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึง่อยู่ในช่วงระหวา่งรอการลงทนุ หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลิกกองทนุ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั 
เกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ 
ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพ่ิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือมีเหตุผลท่ีจําเป็นและสมควร และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนมาก กองทนุอาจไม่สามารถลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว 
ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุ
บางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากก็ได้ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. ในกรณีท่ีกองทนุ PIMCO GIS Income Fund มีการลงทนุในตราสาร SIP เกินกวา่อตัราสว่นการลงทนุท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัเพ่ือให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร SIP ดงักล่าว ไม่เกินกว่าหลกัเกณฑ์การลงทุนท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ภายใน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรท่ี
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า  
(2) หากการดําเนินการปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัข้างต้น มีผลทําให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกอง
ทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ท
อินคมั และมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 
(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายและสํารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ  
 



หน้า 4 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม -  ***               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุตามข้อ 4. ข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่นําเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วย
ลงทนุของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึงการนํา
เงินไปลงทนุในตา่งประเทศทกุขณะไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/
หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  

5. ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทนุไทยสามารถลงทนุได้ ได้แก่ Loan participations and loan assignments ใน
อตัราสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนท่ี
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั และมีคุณสมบติัตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  
(2) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกั
คา่ใช้จ่ายและสํารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่นําเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของ
กองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึงการนําเงินไปลงทนุ
ในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิก
กองทนุดงักลา่ว 

6. เงินลงทนุส่วนท่ีเหลือทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  

7. โดยปกติกองทนุจะทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่า
เงินลงทนุในตา่งประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นท่ีกองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้มีความผนั
ผวน เป็นต้น หรือในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตสุุดวิสยัหรือมีเหตผุลท่ีจําเป็นและสมควร 
กองทนุอาจไม่สามารถดํารงสดัส่วนของการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ
เป็นการชัว่คราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุ
ท่ีกําหนดไว้ในโครงการตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทราบโดยพลนั 

8. กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่รวมถึงการป้องกนั
ความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน/
ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึง่พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของ
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตกุารณ์ท่ีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัสําคญัของกองทนุ และ
คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธรุกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงเท่านัน้  

9. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์
หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือ
ในกรณีท่ีกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ได้เลิกโครงการในขณะท่ีบริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั  
เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 9. ข้างต้นแล้วมีผลทําให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
เปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั และมี
คณุสมบติัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท PIMCO Funds: Global Investors 
Series plc หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจส่งผลให้ในช่วงเวลา
ดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุก็ได้  
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หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้ สนับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่นําเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของ
กองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/
หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  

10. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกั  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม และ
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทุนจะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการ
ลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  

11. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 
 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงนิลงทนุ : 

- โอกาสท่ีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเน่ืองมาจากมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้ของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ โดยจะได้รับเม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูค้าท่ีเป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรสว่นเกินดงักลา่ว 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที่สาํคัญของกองทุน 
  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

  กองทนุรวมนีมี้จํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) เท่าใด 
- 100,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 10,000 ล้านหน่วย)   

  กองทนุรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถรับความผนัผวนในระยะสัน้ และความเส่ียงในระดบัท่ีสงูได้ เพ่ือโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวท่ีต้องการกระจายการลงทนุในตา่งประเทศ 
- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกวา่ 1 ปี 

  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
เน่ืองจากกองทนุนีจ้ะนําเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจาก
ปัจจยัดงัต่อไปนี ้
- ผลการดําเนินงานของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund  (กองทนุหลกั) 
- การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

  กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2. ข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ 2,000 บาท ซึง่คํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ   หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัท่ี .............. ซึง่มีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทตอ่หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

- ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ในช่วงเสนอขายครัง้แรกระหวา่งวนัท่ี 21 – 28 กนัยายน 2559 ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ  โดยอาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือบตัรเครดิต   ทัง้นี ้กรณีชําระด้วยบตัรเครดิตต้องจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเท่านัน้ โดยผู้จองซือ้ท่ีชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสัง่จ่ายในนาม  “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุง
ศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั วนัท่ี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน  หรือท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพ่ิมเติม 

- ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตัง้แตว่นัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุ
ภายในเวลา 15.30 น. ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ 
ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

แบบดุลยพนิิจของผู้ลงทนุ 

- โดยการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุขัน้ต่ํา 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 11 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป ซึง่สามารถทําได้ทกุวนัทําการซือ้ขายของ
กองทนุภายในเวลา 15.30 น.  ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

 



หน้า 7 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม -  ***               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

แบบอัตโนมัต ิ

(1) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติัดงักลา่วจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายลดลง  
(2) การพิจารณาจ่ายเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติัโดยเทียบเคียงกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุหลกัของคลาสท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายจากกําไรสทุธิและ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ  
(3) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม (1) ข้างต้น โดยทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติัของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรา
สารเงิน (KFCASH) หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนภายใต้การจดัการกองทนุใดกองทนุหนึง่โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือวา่บริษัทจดัการ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตามหลกัฐานท่ี
ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรการทํารายการตามลําดบัก่อนหลงัของวนัท่ีสัง่ทํา
รายการ  
(5) บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ออกจากกองทนุ และจะทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าท่ีกองทนุปลายทางในวนัทําการก่อนวนัท่ีกองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุต้นทาง ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามข้อ (3) ข้างต้นในภายหลงั โดยไมดํ่าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายใดท่ีจะได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัต่ํากวา่จํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการกําหนดโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและถือวา่
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดย
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

  กรณีใดท่ีบริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือ
เพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

  กองทนุรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 

กองทนุรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10.  ข้อ 11.  และข้อ 12. ตามลําดบั 

  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

- (1) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

เปิดให้สบัเปล่ียนเข้ากองทนุได้เฉพาะการสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั   กองทนุเปิดกรุงศรีมนัน่ี  กองทนุ
เปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี ้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการเสนอขายฯ วนัสดุท้าย 

- (2) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดให้สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” ซึง่บริษัท
จดัการได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนีกํ้าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 

- กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้และ/หรือรับโอนหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม่นบัคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว 

- ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
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- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

  กองทนุรวมนีมี้การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- กองทนุรวมนีจ้ะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึช่ือผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุข้างต้นในภายหลงั โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเป็น 
”สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายเพียงอยา่งเดียว และยกเลิกการออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยถือวา่บริษัท
จดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว 

  ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีท่ีบริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการ
ดงักลา่วหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2724-5265 
- กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการดงักลา่ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปฎิบติัไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

4. บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
  ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทจดัการ  

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 (1) นายพงษ์อนนัต์ ธณติัไตร (2) นางสาวศิริพร สินาเจริญ 
 (3) นางสนุทรี ลีภ้าภรณ์ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
 (5) นายสรุจกัษ์ โกฏิกลุ (6) นายสยาม ประสิทธิศิริกลุ 
 (7) นายซโึทม ุคามากาตะ (8) นายซดูาร์โก ฮาร์โซโน่ 

  - จํานวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 89 กองทนุ 
- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 283,743 ล้านบาท 
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  รายช่ือคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง 
 (1) นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่การลงทนุ 
 (3) นายศิระ คลอ่งวิชา ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุตราสารหนี ้
 (4) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 (6) นางสาวปริศนา เทียมบญุกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบติังาน 
 (7) ดร. ฐนิตพงศ์  ช่ืนภิบาล ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทนุ 
 (8) นางสาวพรทิพา  หนึง่นํา้ใจ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (12) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (13) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (14) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (15) นายพฒันศรณ์ เผอิญโชค ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 (17) นายศภุจกัร เอิบประสาทสขุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 (18) นายพลสิทธ์ิ  อาหนุยั ผู้ ช่วยผู้จดัการ สว่นกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 (19) นางสาวฉตัรแก้ว เกราะทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายเกียรติศกัด์ิ  ประชาอนสุรณ์ ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (21) นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (22) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ นกัวิเคราะห์ 
 (23) นายธนียะ  เภาสู ่ นกัวิเคราะห์ 
 (24) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
  



หน้า 10 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม -  ***               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวติัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทัง้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ช่ือ นามสกลุ ประวติัการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
นายศิระ คลอ่งวิชา, CFA, FRM - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั Australian National 
University ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 
- บลจ. ทหารไทย จํากดั 
- กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

- หวัหน้าทีมผู้จดัการกองทนุตราสาร
หนี ้(Chief Fixed Income 
Investment Officer) 
- หวัหน้าทีม Lending and 
Structure Product 
- หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์เครดิตและผล
การดําเนินงานกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 

นางสาวพรทิพา หนึง่นํา้ใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั (บลจ. 
ฟินนัซา่ จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
- ผู้จดัการกองทนุ 
- Bond Investment Manager 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Credit Research Analyst 
 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายศภุจกัร เอิบประสาทสขุ 
 

- ประกาศนียบตัร สาขาบริหารธรุกิจ 
MIT Sloan School of  Management, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 
Fudan University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- ปริญญาโท สาขาการลงทนุและการ
บริหารความเสี่ยง สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
- ExxonMobil Limited, U.S. 

- ผู้จดัการกองทนุท่ีลงทนุใน
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการเงิน 
(หลกัสตูรนานาชาติ) 
- US Upstream Coordinator 
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  รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  
- รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 (1) ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (2) บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
 (3) บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) (4) บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 (5) บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (6) บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 
 (7) บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) (8) บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 
 (9) บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากดั (10) บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
 (11) บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (12) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
 (13) บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) (14) บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จํากดั 
 (15) บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) (16) บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 (17) บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (18) บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 
 (19) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จํากดั (20) บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 (21) บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (22) ธนาคาร ออมสิน 
 (23) บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากดั (24) บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
 (25) บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (26) ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย 
 (27) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จํากดั (มหาชน) (28) บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 (29) บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (30) บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
 (31) บริษัท หลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) (32) บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จํากดั 
 (33) บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั (34) บริษัท หลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
 (35) บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั (36) ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. 
 

 - รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 - รายช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-5265 
  ทัง้นี ้นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมนีไ้ด้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเวบ็ไซต์ของ

บริษัทจดัการ 
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ข้อมูลสาํคัญอ่ืน :   
 

1. กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน PIMCO GIS Income Fund  ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
สมาร์ทอนิคัมไปลงทุน  โดยคาํนวณเป็นสกุลเงนิไทยบาท  

 

หมายเหตุ : 
(1)  ท่ีมา Bloomberg ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทุน PIMCO GIS Income Fund  

ปัจจัยบวก 

(1) กองทนุเน้นลงทนุในตราสารหนีท่ี้จ่ายผลตอบแทนสม่ําเสมอและมีการกระจายการลงทนุในตราสารหนีห้ลากหลายประเภททัว่โลกเพ่ือเป็นการ
กระจายความเส่ียงเน่ืองจากมลูคา่ของตราสารหนีแ้ตล่ะประเภทแปรผนัไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนั 

(2) กองทนุใช้กลยทุธ์การลงทนุแบบยืดหยุ่น ซึง่ทําให้กองทนุสามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในสินทรัพย์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดท่ีมีความซบัซ้อนและผนัผวนเช่นในปัจจบุนั 

(3) นอกจากการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอในปัจจุบนัซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัแล้ว กองทุนยงัมุ่งเน้นการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวและ
ผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัระดบัความเสี่ยงอีกด้วย 

ปัจจัยลบ 
(1) กองทนุมีการลงทนุในสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ซึง่เผชิญความเส่ียงทัง้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ และอาจส่งผลให้อตัราผลตอบแทนมีความ

ผนัผวนมากกว่าการลงทนุในสินทรัพย์ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดยกองทนุสามารถลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเก่ียวข้องทางเศรษฐกิจกบักลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าสินทรัพย์รวม ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลสกลุเงินท้องถ่ินท่ีมีระดบัความ
น่าเช่ือถือ Investment Grade และมีอายคุงเหลือน้อยกวา่ 1ปี 

(2) กองทนุมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนสงู (High Yield Bond) ซึง่มกัมีความผนัผวนของราคาและความเสี่ยงจากการผิดนดัชําระหนี ้
มากกว่าปกติ โดยกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนีท่ี้ระดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่า Investment Grade ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมลูค่า
สินทรัพย์รวม ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการลงทนุใน Mortgage-backed securities (MBS) และ Asset-backed securities (ABS) 

(3) กองทนุเผชิญความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนจากความผนัผวนของคา่เงินของประเทศท่ีกองทนุลงทนุ 

หมายเหตุ:  ข้อความท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทนุข้างต้นนี ้เป็นความเห็นหรือทศันะส่วนตวัของผู้จดัทําโดยทีมงานฝ่ายการลงทนุของ
บริษัทจดัการ ซึง่มิได้หมายถึงความถกูต้องหรือสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลูดงักล่าวแต่อย่างใด อีกทัง้มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชกัชวนหรือชีนํ้าการลงทนุใน
กองทนุนีโ้ดยเฉพาะหรือเป็นการทัว่ไปแตอ่ย่างใด ผู้ลงทนุพึงใช้ข้อมลูนีป้ระกอบข้อมลูและความเห็นอ่ืนๆ รวมถึงวิจารณญานของตนในการตดัสินใจลงทนุ 
ให้เหมาะสมตามลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของผู้ลงทนุ 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงของกองทุนไทย 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี่ยงจากภาวะธรุกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเส่ียงจากตราสารหนี/้เงินฝากท่ีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนดัชําระหนี ้โดยบริษัทผู้ ออกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ให้กองทนุเม่ือถึงวนัท่ีครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากท่ีมีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผู้ออกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทัว่ไปจะต้องได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครัฐ  ซึ่งมีความเส่ียงจากการผิดนดั
ชําระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ในระดบัต่ํา กองทนุจงึมีความเสี่ยงประเภทนีต่ํ้า 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัท่ีอาจจะเพ่ิมสงูขึน้หรือลดตํ่าลง ซึง่จะเปล่ียนแปลงไปตามราคาตราสารหรือราคา
หุ้นท่ีกองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้  และอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุ้น เป็นต้น  ดงันัน้ หากราคาหุ้นท่ีลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึน้ จะสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัสว่นการลงทนุท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการท่ีกองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุได้ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร   ทัง้นี ้การท่ีกองทนุนําเงินลงทนุไป
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund  ซึง่เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเส่ียง
ท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาท่ีไม่เหมาะสม สง่ผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว้    
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การท่ีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ เพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความ
เส่ียงจากการรับชําระคืน จงึทําให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange Rate Risk): 
เน่ืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินของทัง้สองสกลุเงินได้  กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศท่ีเข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 30.00 
บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)  จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเม่ือคํานวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหาก
ค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเม่ือคํานวณเป็นสกลุ
เงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่ง
จะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นยัสําคญั และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้นี ้การป้องกนัความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินดงักลา่ว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
ท่ีมากขึน้ 

6. ความเส่ียงจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  
การท่ีกองทนุมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทท่ีเป็นคู่สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้านัน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทท่ีเป็นคูส่ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสม่ําเสมอ หากมีการปรับตวัในทาง
ลบอย่างมีนยัสําคญั  บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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7. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยท่ีบริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาท่ีกระทํานอกศนูย์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงท่ีคู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักลา่วได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจดัการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ  ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารท่ีลงทนุ  สภาพ
คลอ่ง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึง่อาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ (country rating) ท่ีไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดงักลา่วอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 

9. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  
กองทนุอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงช้อจํากดัของ
การเคลื่อนย้ายเงินตราตา่งประเทศเข้า-ออกโดยเสรี สง่ผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทนุ
ลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเสี่ยงในสว่นนีไ้ด้ 
 
 
ความเส่ียงของกองทุนหลัก 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 
การปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ จะสง่ผลให้มลูคา่ของตราสารหนีแ้ละตราสารอ่ืนๆ ท่ีกองทนุถืออยู่มีแนวโน้มลดลง  หลกัทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดท่ียาวกวา่จะ
อ่อนไหวตอ่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มากกว่าและมีความผนัผวนมากกวา่ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้อย่างฉบัพลนัและไม่ได้
คาดการณ์ไว้  กองทนุอาจสญูเสียเงินเน่ืองจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้  ทัง้นี ้กองทนุอาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ได้หรืออาจเลือกท่ีจะไม่ป้องกนัความเสี่ยงเน่ืองจากมีต้นทนุหรือเหตผุลอ่ืนๆ อีกทัง้ การป้องกนัความเสี่ยงใดๆ อาจไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวงัไว้ 
หลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงอตัราเงินเฟ้อ (Inflation-indexed securities) จะมีมลูคา่ลดลงเม่ืออตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเพ่ิมขึน้  ในสภาวการณ์อตัราดอกเบีย้บางกรณี เช่น 
เม่ืออตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกําลงัเพ่ิมขึน้เร็วกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีกําหนดไว้ หลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงอตัราเงินเฟ้ออาจประสบกบัการขาดทนุมากกวา่หลกัทรัพย์ประเภทตรา
สารหนีอ่ื้นๆ ท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดเท่าๆ กนั 
ในระหวา่งท่ีอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต่ํามากหรือติดลบ กองทนุอาจไม่สามารถรักษาผลตอบแทนให้เป็นบวกได้ อตัราดอกเบีย้ต่ําหรือติดลบอาจเพ่ิมความเสี่ยง
ด้านอตัราดอกเบีย้  การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ทําให้มีความผนัผวนในตลาดเพ่ิมขึน้ และผลการดําเนินงานของ
กองทนุอาจลดลงตราบเท่าท่ีกองทนุได้รับอตัราดอกเบีย้ในอตัราดงักลา่ว 
 
ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 
 
กองทนุอาจสญูเสียเงินหากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ คํา้ประกนัตราสารหนี ้หรือคูส่ญัญาในสญัญาอนพุนัธ์ สญัญาซือ้คืน หรือเงินกู้ของพอร์ตหลกัทรัพย์ ไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา หรือไม่ปฏิบติัตามสญัญา หลกัทรัพย์ตา่งๆ มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ซึง่มกัจะสะท้อนให้เห็น
ในอนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรรัฐบาลท้องถ่ิน ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องคดี กฎหมาย หรือเหตกุารณ์ทางการเมือง ธรุกิจในพืน้ท่ีหรือสภาพเศรษฐกิจ หรือ
การท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์ล้มละลาย อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ความสามารถของผู้ออกหลกัทรัพย์ในการชําระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ 
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ความเส่ียงจากตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Risk) 
 
กองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสงูซึง่ครอบคลมุหลกัทรัพย์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (below investment grade) และ
หลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (junk bonds) อาจมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ท่ีสงู
กวา่กองทนุท่ีไม่ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  หลกัทรัพย์เหลา่นีมี้ลกัษณะของการเก็งกําไรเป็นหลกัเพ่ือรับผลตอบแทนท่ีมีความเสี่ยงตอ่ความสามารถของผู้ออก
หลกัทรัพย์ในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้มากกว่า  สภาพเศรษฐกิจตกต่ําหรือช่วงท่ีอตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ท่ีให้
ผลตอบแทนสงูและลดความสามารถของกองทนุในการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  หากผู้ออกหลกัทรัพย์ผิดนดัชําระหนีใ้นสว่นของอตัราดอกเบีย้หรือเงินต้น กองทนุ
อาจสญูเสียเงินลงทนุทัง้หมดได้ 
 
ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
 
ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุอาจขึน้หรือลง และในบางครัง้ราคาอาจขึน้หรือลงอย่างรวดเร็วหรือคาดการณ์ไม่ได้  หลกัทรัพย์อาจมีมลูคา่ลดลงเน่ืองจากปัจจยั
ท่ีกระทบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เป็นการทัว่ไปหรือบางอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์  มลูคา่หลกัทรัพย์อาจลดลงเน่ืองจากสภาพตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไม่ได้
เก่ียวข้องเฉพาะกบับริษัทใดบริษัทหนึง่ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงหรือสภาพเศรษฐกิจท่ีเลวร้าย การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมทัว่ไปของรายได้บริษัท การ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปล่ียน การเปลี่ยนแปลงในทางลบของเครดิตในตลาดหรือความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ นอกจากนีม้ลูคา่หลกัทรัพย์อาจ
ลดลงเน่ืองจากปัจจยัท่ีกระทบตอ่อตุสาหกรรมบางอย่าง เช่น การขาดแคลนแรงงาน หรือต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ และสภาพการแข่งกนัภายในอตุสาหกรรม  
โดยทัว่ไปตราสารทนุจะมีความผนัผวนด้านราคามากกว่าตราสารหนี ้การถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ตา่งๆ ท่ีกองทนุ
ถืออยู่ 
 
ความเส่ียงด้านผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) 
 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อาจลดลงซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ เช่น ผลการปฏิบติังานด้านบริหารจดัการ การใช้ financial leverage และการลดลงของอปุ
สงค์สินค้าและบริการของผู้ออกหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งเกิดขึน้เม่ือการลงทนุมีการซือ้หรือขายยาก  การลงทนุของกองทนุในหลกัทรัพย์ท่ีไม่มีสภาพคลอ่งอาจลดผลตอบแทนของกองทนุ
เน่ืองจากไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ในราคาหรือเวลาท่ีได้เปรียบได้  กองทนุท่ีใช้กลยทุธ์การลงทนุซึง่รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ตราสารอนพุนัธ์ หรือ
หลกัทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงด้านตลาด และ/หรือความเสี่ยงด้านเครดิตในระดบัสงู มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งมากท่ีสดุ 
 
ความเส่ียงด้านอนุพนัธ์ (Derivatives Risk) 
 
ตราสารอนพุนัธ์เป็นสญัญาทางการเงินท่ีมลูคา่จะขึน้อยู่กบัหลกัทรัพย์อ้างอิง อตัรา หรือดชันีอ้างอิง  ตราสารอนพุนัธ์มกัจะนํามาใช้เพ่ือทดแทนการเข้าทําสถานะ
ของหลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิง และ/หรือเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้เข้าถึงผู้ออกหลกัทรัพย์ ดชันี อตุสาหกรรม สกลุเงิน และ/หรือภมิูภาคเชิงภมิูศาสตร์ 
และ/หรือเพ่ือลดความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น  การใช้ตราสารอนพุนัธ์ย่อมมีความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพ
คลอ่ง ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านการจดัการ รวมทัง้ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดของมาร์จิน  การกําหนดราคาผิดพลาดหรือประเมินมลูคา่ไม่เหมาะสม และการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของตราสารอนพุนัธ์อาจไม่สมัพนัธ์กบั
หลกัทรัพย์อ้างอิง อตัรา หรือดชันีอ้างอิง  กองทนุอาจขาดทนุเกินกวา่เงินต้นท่ีใช้ลงทนุ  ตราสารอนพุนัธ์อาจเพ่ิมความผนัผวนของกองทนุโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
สภาพตลาดท่ีไม่ปกติหรือเลวร้าย  ไม่มีอะไรรับประกนัได้วา่การทําธรุกรรมอนพุนัธ์จะเป็นประโยชน์หรือเป็นผลสําเร็จเสมอไป 
 
ความเส่ียงด้านตราสารทุน (Equity Risk) 
 
มลูคา่ของตราสารทนุอาจลดลงเน่ืองจากสภาพตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไม่ได้เก่ียวข้องเฉพาะกบับริษัทใดบริษัทหนึง่ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงหรือสภาพเศรษฐกิจท่ี
เลวร้าย การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมรายได้บริษัท การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปล่ียน การเปลี่ยนแปลงในทางลบของเครดิตในตลาดหรือความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุ นอกจากนีม้ลูคา่ของหลกัทรัพย์อาจลดลงเน่ืองจากปัจจยัท่ีกระทบตอ่บางอตุสาหกรรม เช่น การขาดแคลนแรงงาน หรือต้นทนุการผลิตท่ี
เพ่ิมขึน้ และสภาพการแข่งกนัภายในอตุสาหกรรม โดยทัว่ไปตราสารทนุจะมีความผนัผวนด้านราคามากกวา่ตราสารหนี ้
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ความเส่ียงจากการลงทนุทั่วโลก (Global Investment Risk) 
 
การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศบางแห่ง อาจประสบกบัการเปล่ียนแปลงของมลูคา่อย่างรวดเร็วและรุนแรงจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การพฒันาทาง
การเมืองระหวา่งประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร การจํากดัการลงทนุของตา่งชาติและการสง่เงินลงทนุกลบัประเทศ  
ความผนัผวนของสกลุเงินและการพฒันาด้านกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุ ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีมีขนาดเล็กและมี
จํานวนบริษัทไม่มากจากอตุสาหกรรมเพียงไม่ก่ีกลุม่ นอกจากนีผู้้ออกหลกัทรัพย์ในหลายประเทศมกัจะไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลท่ีเข้มงวด  อีกทัง้โครงสร้าง
ทางกฎหมายและการบญัชี มาตรฐานการตรวจสอบและการรายงานอาจไม่ให้ความคุ้มครองนกัลงทนุหรือให้ข้อมลูในระดบัเดียวกนัแก่นกัลงทนุ การโอนกิจการให้
เป็นของชาติ การเวนคืน หรือการจดัเก็บภาษีจากผู้ มีรายได้สงู การสกดักัน้สกลุเงิน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือการพฒันา
ทางการทตู อาจสง่ผลกระทบในทางตรงกนัข้ามตอ่การลงทนุ  กองทนุอาจสญูเงินลงทนุทัง้หมดในประเทศนัน้ๆ และสภาวการณ์เลวร้ายในบางภมิูภาคอาจสง่ผล
กระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืนๆ ได้ 
 
หมายเหตุ:  

(1) ข้อความในส่วนของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund  ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ  ดงันัน้ ในกรณีท่ีมี
ความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม 

 

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม 

[*เปรียบเทียบกบั 
อตัราสว่นกรณี 
กองทนุรวมทัว่ไป] 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน  หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง  (company limit)  
- การลงทนุในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20 20 

- การลงทนุในเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15 15 

- การลงทนุในทรัพย์สินของผู้ออก/คูส่ญัญาท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ 
(1) ในประเทศ 
(2) ตา่งประเทศ 

 
 

ลงทนุไม่เกินร้อยละ 
ลงทนุไม่เกินร้อยละ 

 
 

15 
15 

 
 

15 
15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

- การลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่    ลงทนุไม่เกินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)   

- การลงทนุในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ทัง้นี ้ไม่นบัรวม      
เงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 

ลงทนุไม่เกินร้อยละ 45 45 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ 
  กองทนุ PIMCO GIS Income Fund  

ลงทนุไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
(เฉลี่ยในรอบปีบญัชี) 

80 10 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ) 

   อัตราตามโครงการ 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกนิ 4.35 
 0 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.00 (เก็บจริง 0.80) 
 0 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10 (เก็บจริง 0.03) 
 0 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.15 (เก็บจริง 0.15) 
 0 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ ไม่มี 
 0 คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 
 0 คา่ใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี 
 0 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ไม่เกิน 1.00 (ยงัไม่เรียกเก็บ)    
 0 คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ  ตามท่ีจ่ายจริง และไม่เกิน 0.10    
 0 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตามท่ีจ่ายจริง 
 

ตามท่ีจ่ายจริง และไม่เกิน 1.00 ของ 
จํานวนเงินทนุจดทะเบียน 

ตามท่ีจ่ายจริง และไม่เกิน 1.00 ของ 
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉล่ียตอ่ปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้  
 0 คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อ่ืนใดท่ี

เกิดขึน้จากการทํารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง เช่น 
คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินในตา่งประเทศ หรือ ค่าสง่เอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดงักลา่วจะถือเป็นภาระของกองทนุ 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
   อัตราตามโครงการ 
 0 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ในการเสนอขายครัง้แรก และภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
จะเรียกเก็บจริงตามยอดเงินลงทนุในแตล่ะครัง้ ดงันี ้
     - น้อยกวา่ 50 ล้านบาท                                    1.00 
     - ตัง้แต ่50 ล้านบาทขึน้ไป                                 0.50 

 
ไม่เกิน 2.00 

 

 0 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
 0 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

- สบัเปล่ียนเข้ากองทนุ 
ในการเสนอขายครัง้แรก และภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
จะเรียกเก็บจริงตามยอดเงินลงทนุในแตล่ะครัง้ ดงันี ้
     - น้อยกวา่ 50 ล้านบาท                                    1.00 
     - ตัง้แต ่50 ล้านบาทขึน้ไป                                 0.50 
- สบัเปล่ียนออกจากกองทนุ 
หมายเหตุ: ยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ เฉพาะการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด 
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั กบั กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคมั เท่านัน้ 

 
ไม่เกิน 2.00 

 
 
 
 

ไม่เกิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 

 0 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย และ เศษของ 
1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

 

คาํเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วน 
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั เช่นเดียวกนักบัท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอ่ืนเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวณคา่สมับรูณ์ของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทนุจงึมีความเสี่ยง หาก
สินค้าหรือตวัแปรท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจ
สง่ผลให้การเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ” 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามท่ีให้ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั  
 
กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุตา่งประเทศท่ีกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุตา่งประเทศ หมายถึง กองทนุท่ีจดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั  
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือช่องทาง
อ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ 
(“กองทนุปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการท่ีค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีค านวณโดยวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีค านวณโดยวิธีการท่ีระบุไว้
ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีค านวณโดยวิธีการ
ท่ีระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท า
การสง่เสริมและพฒันาธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุาต หมายถึง วงเงินท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่างประเทศได้  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหวัข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมายถึง กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมเปิด” หมายถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟท่ีตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภาคตามโครงการจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุรวมวายภุกัษ์” หมายถึง กองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
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“กองทนุรวมสนึามิ” หมายถึง กองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
กิจการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบตัิท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จงัหวดัภาคใต้  
 
“กองทนุ AI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้จนครบก าหนดอายขุองทรัพย์สิน หรือครบอายขุอง
รอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่ม่รวมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
 
“กองทนุ FIF” หมายถึง กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)  
 
“กองทนุ infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธรุกรรมในตลาดทุน  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมายถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ property” หมายถึง กองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธรุกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate)  
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเสี่ยงทัว่ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง  
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม  
 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)  
 
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถ
เรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์” หมายถึง ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด  
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“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดชันีท่ีจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ  
 
“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  
 
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผูกพนั  
 
“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั แตไ่ม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของประเทศนัน้  
 
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจาก
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย  
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดลุยพินิจ
ในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์  
 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมายถึง บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET  
 
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า และเปิดเผย
ลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า และ
เปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดประเภทหลกัทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 6)  
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“ผู้ มีภาระผกูพนั” หมายถึง ผู้ ท่ีมีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
 
“ศนูย์ซือ้ขาย derivatives” หมายถึง ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากส านกังาน  
 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธรุกรรมในตลาดทุน  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธรุกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมายถึง หุ้นกู้ ท่ีมีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมายถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“concentration limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ  
 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา  
 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทนุของกองทนุ  
 
“credit derivatives” หมายถึง derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกนัความเสี่ยงจาก
คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกนัความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมส าหรับการ
มีภาระผกูพนัดงักลา่ว  
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“credit event” หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามท่ีระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา  
 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา  
 
“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงด้าน FX  
 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“discount rate” หมายถึง อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้  
 
“DW” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือในกิจการท่ีประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
“group limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ มาค านวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  
 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ  
 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา  
 
“market price” หมายถึง มลูค่าตามราคาตลาด  
 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมั                                                                             07/09/2016   Page 7 

 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ  
 
“NAV” หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมายถึง มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไม่วา่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาท่ีให้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
 
“Non-retail PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคลรายใหญ่  
 
“notional amount” หมายถึง มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives  
 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมายถึง สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 
2546  
 
“organized market” หมายถึง ศนูย์กลางท่ีจดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้
ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้  
 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“P/N” หมายถึง ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคล (Private Fund)  
 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล  
 
“product limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน  
 
“PVD” หมายถึง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“repo” หมายถึง ธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“retail PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคลรายย่อย (retail Private Fund)  
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“reverse repo” หมายถึง ธรุกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
“SBL” หมายถึง ธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมายถึง ธรุกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น  
 
“single entity limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา  
 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมายถึง ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนดั
ช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมายถึง บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมายถึง สินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง  
 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges  
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri Global Smart Income Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-SINCOME  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุท่ีอยู่ระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุิการขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ียตุิการขาย
หน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา
นัน้จนถึงวนัท่ีช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
(2) ในกรณีท่ีภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารท่ีสามารถลงทนุได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ี
เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
สดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
  



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมั                                                                             07/09/2016   Page 10 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่างประเทศให้กบักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตามท่ีได้รับการจดัสรรจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  
 
(2) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศรวมกนัแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับจดัสรรให้สามารถน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัสรรเงินลงทนุในต่างประเทศให้กบักองทนุได้โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุท่ีกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเป็นส าคญั  
 
2.3. มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  
 
2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท  
 
2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 2,000.00 บาท  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 200 หน่วย  
 
2.10. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0.00 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 200 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวธีิอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมทนุจากผู้ลงทนุทัว่ไปและน าเงินไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินตา่งๆ ทัว่โลก เพื่อ
โอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และสงัคมของประเทศท่ีลงทนุได้  
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3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ผสม  
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
 
- ตราสารทนุ : ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุ ไม่เกิน 10.00 % ของ NAV 
- ตราสารหนี ้: ก าหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนี ้ไม่น้อยกว่า 67.00 % ของ NAV 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Income Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ : กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   

การกู้ ยืมเงินหรือท าธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 
บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือท าธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได้ โดย ณ สิน้วนัใด อตัราส่วน
การกู้ ยืมและการท าธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกิน
อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือท าธรุกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :   

บริษัทจดัการจะใช้ตวัชีว้ดัตามกองทนหลกัคือ ดชันี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับ
ด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุ
ท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกับตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลา่วผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสินใจลงทนุได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ 
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการ
ใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการ
ตดัสินใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ช่ือ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc) (“กองทนุหลกั”) ซึง่บริหารจดัการโดยบริษัท PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc และเป็นกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
 
บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัท่ีประเทศฮ่องกงหรือประเทศสิงคโปร์อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่โดยปกติจะซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ี
ประเทศฮ่องกงเป็นหลกั แตก่รณีประเทศฮ่องกงหยดุท าการจงึไปซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีประเทศสิงคโปร์แทน และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็น
สกลุเงินหลกั ในขณะท่ีกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกลุเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เปโซเม็กซิกนั 
เรอลับราซิล หรือปอนด์องักฤษ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลา่ว เป็น
ประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงหรือประเทศสิงคโปร์ ซึง่ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ 
หรือยโูร ในภายหลงัก็ได้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ี (ประเทศ) ท่ีท าการซือ้ขายและ/
หรือสกลุเงินท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดัการจะค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือ
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
อนึง่ กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึง่สามารถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุ  

 
สถาบนั โดยแตล่ะคลาสของหน่วยลงทนุอาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน คา่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้
ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน Class I-Acc อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของ
หน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ เพื่อประโยชน์ของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของ
ประเภทของ Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมได้จากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเวบ็ไซต์ของกองทนุหลกั)  
 
สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทนุควรทราบเก่ียวกับกองทุน PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรี
โกลบอลสมาร์ทอนิคัม ไปลงทุน :  
 
ช่ือกองทนุ : PIMCO GIS Income Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ

ประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ลกัษณะเฉพาะของ  
Class I-Acc : 

(1) เป็น Class ท่ีท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
(2) ขายให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ : 30 พฤศจิกายน 2555 
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วตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุ : กองทนุมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอย่างรอบคอบ และมี
วตัถปุระสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว 
 
กองทนุมีหลกัการส าคญัในการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัว่
โลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่อาจรวมถึง 
 
(1) ตราสารหนีภ้าคเอกชนทัง้ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) และอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 
ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนทัว่โลกทัง้ท่ีอยู่ภายในกลุม่ประเทศยโุรป และนอกกลุ่มประเทศยโุรปซึง่รวมถึงกลุม่
ประเทศตลาดเกิดใหม่ 
(2) ตราสารหนีภ้าครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่มประเทศยโุรป และประเทศนอกกลุม่ประเทศ
ยโุรป รวมถึงองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐของประเทศเหล่านัน้ 
(3) ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัสินเช่ือภาคอสงัหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed 
securities อ่ืนๆ  และ 
(4) Foreign currency positions ซึง่รวมถึงสกลุเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ 
 
ทัง้นี ้กองทนุสามารถลงทนุใน loan participations and loan assignments ได้ 
 
อย่างไรก็ตามการปรับสดัส่วนการลงทนุใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีใ้นการ
ลงทนุเหล่านีส้ามารถท าได้ทัง้การลงทนุทางตรงในตราสาร และการลงทนุผ่านตราสารอนพุนัธ์ 
 
กองทนุจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึน้อยู่กบัการคาดการณ์ด้านอตัราดอกเบีย้ของผู้จดัการ
กองทนุ  
 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีได้รับการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (ต ่ากว่า
อบัดบัความน่าเช่ือถือท่ี Baa3 จากการจดัอบัดบัความน่าเช่ือถือของ Moody หรือเทียบเท่ากบัการจดัอบัดบั
ความน่าเช่ือถือของ S&P or Fitch) ไม่เกิน 50% ของมลูค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารท่ีเก่ียวข้องกบั
สินเช่ือภาคอสงัหาริมทรัพย์(mortgage-related security) และ Asset-backed securities อ่ืนๆ) และ
สามารถลงทนุในตราสารหนีข้องกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่เกิน 20% ของมลูค่าทรัพย์สิน 
 
กองทนุไม่สามารถลงทนุในตราสารท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทนุได้ (convertible securities) เกิน 
25% ของมลูค่าทรัพย์สิน ไม่สามารถลงทนุในตราสารทนุ (equity) เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้เม่ือ
รวมการลงทนุของตราสารท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทนุ ตราสารทนุ ใบรับรองเงินฝาก (certificates of 
deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสดัส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สิน ทัง้นี ้กองทนุอาจ
ลงทนุในตราสารท่ีไม่มีสภาพคลอ่ง (ซึง่หมายรวมถึงพนัธบตัร และตราสารหนีอ่ื้นๆ ท่ีถกูกลา่วถึงตาม
นโยบายการลงทนุนี)้ ได้ไม่เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สิน 
 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) : Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD 
อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 
บริษัทจดัการกองทนุ : PIMCO Funds: Global Investors Series plc 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
เวบ็ไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ท่ีเวบ็ไซต์:  

http://www.pimco.com.sg/EN/Funds/Pages/Income-Fund.aspx?CUSIP=G7112M427 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund, Class I-Acc 
 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี 
 (2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม  0.55* 
 *กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้ 

 

หมายเหตุ:  
(1) ข้อความในส่วนของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
(2) ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
นโยบายการลงทนุของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม (ต่อ) :  
 

2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด  
 
3. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตาม
อตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด ทัง้นี ้มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัท าการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกโดยนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึง่อยู่ในช่วงระหวา่งรอการลงทนุ หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัท าการก่อน
เลิกกองทนุ  
 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนั
ผวน เกิดภยัพิบตัิ เกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติตา่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทนุ
โดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหวา่งรอการอนมุตัิการเพ่ิมวงเงินลงทนุในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลท่ี
จ าเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนมาก กองทนุอาจ
ไม่สามารถลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะลงทนุ
ในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรายงานการไม่
สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
4. ในกรณีท่ีกองทนุ PIMCO GIS Income Fund มีการลงทนุในตราสาร SIP เกินกวา่อตัราส่วนการลงทนุท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือให้อตัราสว่นการลงทนุในตราสาร SIP ดงักลา่ว ไม่เกินกวา่หลกัเกณฑ์การลงทนุท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้หรือ
กรณีจ าเป็นและสมควรท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า  
 
(2) หากการด าเนินการปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัข้างต้น มีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชี
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุ
ต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบาย
การลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั และมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  
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(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคนืเงินตามจ านวนท่ี
รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองตอ่
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุตามข้อ 4. ข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น าเร่ืองการลงทนุในหรือ
มีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ รวมถึงการน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศทกุขณะไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
5. ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีกองทนุไทยสามารถลงทนุได้ ได้แก่ Loan participations and loan 
assignments ในอตัราสว่นท่ีมากกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบาย
การลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั และมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  
 
(2) หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคนืเงินตามจ านวนท่ี
รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองตอ่
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น าเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ รวมถึงการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศทกุขณะไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
6. เงินลงทนุสว่นท่ีเหลือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทนุในตราสารหนีท่ี้มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 
securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(Unlisted securities) และตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  
 
7. โดยปกติกองทนุจะท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นท่ีกองทนุ
หลกัลงทนุหรือมีไว้มีความผนัผวน เป็นต้น หรือในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือมีเหตผุลท่ีจ าเป็นและสมควร กองทนุอาจไม่สามารถด ารงสดัส่วนของการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วบริษัท
จดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทราบโดยพลนั  
 
8. กองทนุอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ด
ท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึง่พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ท่ี
อาจจะสง่ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทนุ และคา่ใช้จ่ายในการเข้าท าธรุกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุ
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ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงเท่านัน้  
 
9. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลา่วไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกต่อไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ 
และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระต่อ
ผู้ลงทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและ
จดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั  
 
เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 9. ข้างต้นแล้วมีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกอง
ทนุเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโก
ลบอลสมาร์ทอินคมั และมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท 
PIMCO Funds: Global Investors Series plc หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือ
ทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุก็ได้  
 
หากเกิดกรณีใด ๆ ท่ีท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะ
ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีถือครองตอ่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุทัง้นี ้หาก
มีการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบโดยพลนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ท่ีส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น าเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึง
การน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
10. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
 
เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านงึถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย  
 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
11. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
ลงทนุได้  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  

กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ
จดัสรรให้น าไปลงทนุในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนมุตัิวงเงินเพ่ิมเติมจากทางการ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
สว่นท่ี 1. ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป  
 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  
1.1 ตราสารหนี ้ 
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี Uderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้นนัน้มา บริษัท
จดัการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีกองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ถือวา่ บริษัทจดัการมีการลงทนุ
ในหุ้นดงักลา่ว)  
1.3 ตราสาร Basel III  
1.4 ศกุกู 
 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ี
สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
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สว่นท่ี 2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ ต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าท่ี
ลงทนุในทองค าแท่ง)  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวม (investing fund) สามารถลงทนุได้  
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวม (investing 
fund)  
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ
กองทนุรวม (investing fund)  
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม (investing fund)  
3. กรณีท่ีกองทนุรวมท่ีไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  
 
สว่นท่ี 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
สว่นท่ี 4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท่ี้สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ  
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2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้
มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจดั credit rating ระยะ
สัน้ด้วย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่
สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ามน าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแต่เข้าลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดงักลา่ว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
กู้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการดงันี ้ 
มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้ราคาซือ้ เท่ากบั ราคาท่ีกองทนุช าระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo  
4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ มากกว่า (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการต้องเรียกให้คูส่ญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือ
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้และทรัพย์สินท่ีโอนมา
ดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 
4.4.3  
4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่าน้อยกวา่มลูค่า reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในสญัญาซึง่
ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ  
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4.5.2 ค านวณเป็นรายธรุกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธรุกรรมท่ีกองทนุมีอยู่กบัคูส่ญัญารายเดียวกนัและมีข้อตกลง
ก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธรุกรรมใดธรุกรรมหนึง่จากหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้หรือทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธรุกรรมท่ีเกิด
จาก reverse repo รายการอื่นได้  
4.6 discount rate ท่ีน ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถึงปัจจยัความเสี่ยงของคูส่ญัญา หลกัทรัพย์ หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว  
 
สว่นท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. คูส่ญัญา ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีท่ีคูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ ยืม ผู้ ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท่ี้สามารถประกอบ
ธรุกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย์  
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลรายใหญ่ (Non-retail PF)  
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ี
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา (issuer 
rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท่ี้มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึง่จะมีผลให้ บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจาก
หลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั  
3.3 ห้ามน าหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระ
หนีต้ามข้อตกลงในธรุกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
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3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม  
3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใช้เงินเม่ือทวงถาม
หรือเม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหนึง่อย่างใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ด้วย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธรุกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
สว่นท่ี 6 : ธรุกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใด  
อย่างหนึง่หรือหลายอย่างดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านัน้ ทัง้นี ้
ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ต่อเม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนิติบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ derivatives ท่ีอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง  
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้ 
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านัน้  
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธรุกรรมหรือเทียบเคียงกบัธรุกรรมอย่างหนึง่อย่างใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าท่ีช าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์
รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  
ตามท่ีจะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ท่ีเพ่ิมขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอ่ืนตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดท่ีท าให้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบั
ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ 
WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS  
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สว่นท่ี 1. ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทัว่ไป  
 
1. ประเภทของตราสารตา่งประเทศ ได้แก่  
1.1 ตราสารหนีต้่างประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี Uderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตา่งประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้นนัน้
มา บริษัทจดัการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีกองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ถือวา่ บริษัทจดัการมี
การลงทนุในหุ้นดงักลา่ว)  
1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ี
สะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
 
สว่นท่ี 2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นท่ี 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ท่ีเป็นดงันี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศท่ีก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็น
สมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
3. ประเทศท่ีก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศท่ีส านกังานก าหนด  
4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมีการจ ากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพ
คล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าท่ีลงทนุ
ในทองค าแท่ง)  
4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุรวม (investing fund) สามารถลงทนุได้ในสดัส่วน มากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของ 
NAV ของกองทนุ CIS ต่างประเทศนัน้  
4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวม (investing 
fund)  
4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ
กองทนุรวม (investing fund)  
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4.4 มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม (investing fund)  
5. กรณีท่ีกองทนุรวมท่ีไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทนุท่ีมี
ลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย  
 
สว่นท่ี 3 : ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตา่งประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารตา่งประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศของผู้ รับฝากดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
สว่นท่ี 4 : ธรุกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใด  
อย่างหนึง่หรือหลายอย่างดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เท่านัน้ ทัง้นี ้
ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ต่อเม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนิติบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ derivatives ท่ีอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
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3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง  
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้ 
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านัน้  
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธรุกรรมหรือเทียบเคียงกบัธรุกรรมอย่างหนึง่อย่างใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าท่ีช าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์
รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  
ตามท่ีจะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ท่ีเพ่ิมขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอ่ืนตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดท่ีท าให้สิทธิท่ีก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
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สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

  

  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ี
รัฐบาลเป็นประกนั 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินการงานของกองทนุ) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระ
ผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 

5. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งทนุ หรือศกุกู ท่ีผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย 

5.3 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารท่ีอยู่ในระบบ organized market หรือ
เทียบเท่า 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  

(1) 20% หรือ 

(2) น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี ้

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศหรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มี
ภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือ
เทียบเท่า 

6.2 ตราสาร Basel III ท่ีมี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade และอยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่า 

6.3 ธรุกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 

6.3.1 reverse repo 

6.3.2 OTC derivatives 

7. ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) ไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของคูส่ญัญา  
 
สว่นท่ี 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit ของคูส่ญัญา  
 
สว่นท่ี 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว๋แลกเงินหรือตัว๋

สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สนิท่ี
กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม revese repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี (หรือในรอบอายุ
กองทนุ ส าหรับกองทนุท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุท่ีอายโุครงการ หรืออายสุญัญาคงเหลือ < 
6เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุท่ีมีอายทุัง้โครงการหรืออายทุัง้สญัญา > 1 ปี  
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2. ทรัพย์สินดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. ตราสารดงันี ้(total SIP)  

5.1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel 
III ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า
แต่ไม่รวมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

6. derivatives ดงันี ้

  6.1 hedging limit : ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

 
 

  

การเข้าท าธรุกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 

  6.2 non-hedging limit : global exposure limit OTC derivatives limit 

 
 

  

การเข้าท าธรุกรรม derivatives ท่ีมิใช่
เพ่ือการลดความเสี่ยง 

6.2.1 กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

ไม่เกิน 25% ของ NAV 

 
สว่นท่ี 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารหนี ้และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 

(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนัน้ 
(ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินลา่สดุ) 

หมายเหต ุ: มลูค่าหนีส้ินรวม (total liability) ไม่ให้นบัรวมรายการเจ้าหนี ้
การค้ารายได้รับลว่งหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนีส้ินของเจ้าหนีท่ี้มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท เช่น เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นต้น 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ท่ีมีขนาดเลก็ 
และมีการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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สว่นท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ตอ่มาทรัพย์สินท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิใน
การเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกต่อไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัท
จดัการ  
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกวา่ 90 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีทรัพย์สิน
นัน้ขาดคณุสมบตัิระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(3) เม่ือบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแล้วแตก่รณี และให้จดัส่งรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว  
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด แต่ตอ่มาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ เป็น
เวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัส่ง
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ  
(2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไม่เกินระยะเวลาดงันี ้เว้น
แต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทนุในเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักลา่ว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้  
3. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดแต่ตอ่มามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนให้
บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2. ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
(1) กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนท่ีมีอยู่เดิมนัน้  
(2) กรณีทีกองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
4. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 1. 
(2) หรือข้อ 2. (3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการ
ตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่ว
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ
แทนได้  
 
สว่นท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  
 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลท่ีท าให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัส่ง
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ  
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
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2. ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วน
การลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมในการท่ีจะออกจาก
กองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) ทกุรายจนกวา่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัท่ีสดัส่วนการ
ลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 
 

 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

ไม่มี  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

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

5.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุและ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ท่ีท่ีท าการทกุแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 2,000 บาท ในการจองซือ้แต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ การช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ด้วยเงินเตม็มลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากบางกองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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ผู้จองซือ้ต้องกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5. เร่ือง
“เอกสารหลกัฐานในการเปิดบญัชี” และช าระเงินคา่จองซือ้จนเตม็มลูค่าท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาท่ีระบไุว้ในด้านหน้าของ
หนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้ 
 
(1) กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน หรืออาจช าระด้วยบตัรเครดิตซึง่จะต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีอาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีวนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จ่ายในนาม“บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัท่ี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัท่ี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม หลงัจากท่ีได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้ จอง
ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวนแล้ว บริษัทจดัการ
อาจน าเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั” 
ท่ี บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. 
ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนด
เพ่ิมเติม ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์กองทนุ และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียน
หน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 
 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่วา่ด้วยเหตใุด หรือกรณี
ท่ีเช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเตม็มลูค่าจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
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บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการท ารายการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท า
การสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีท่ีการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ท่ีธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัท่ีน าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูค่าสงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไม่สมบรูณ์ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านัน้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
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5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ  
 
(3) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และ
ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท า
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีท่ีการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ท่ีธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัท่ีน าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการให้ท ารายการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการก าหนดมลูค่าสงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้ สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไม่สมบรูณ์ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
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2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
(4) การซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติม
ช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัท า
การก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
5.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามท่ีจองซือ้ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ านวนและใบจอง
ซือ้ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีจองซือ้คนละวนั และในกรณีท่ีจองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือตามจ านวน
เงินทนุของโครงการไม่เพียงพอตอ่การจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรายในวนัดงักลา่วตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจองซือ้ของแต่ละราย ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามท่ีโครงการก าหนดเก่ียวกับวนัและเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในกรณีท่ีมียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
5.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นและหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยุติโครงการ
จดัการเน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท าให้ไม่
สามารถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดัการจะช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภายในหนึง่เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาท่ีก าหนดอนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบก าหนด  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วดงักลา่ว จะใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
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5.2.5. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุอย่างถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
ข) ตวัอย่างลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามท่ีระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึน้ไป  
 
(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กลา่วมา
ข้างต้น  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

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

ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางตา่งๆ ได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมท าการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลา
ดงักลา่วท่ีแน่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (Fund fact sheet)” และ “สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อ
ผกูพนั” ก่อนเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป  
 
6.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามท่ีก าหนดในข้อ 5.2.1  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้า ในกรณีท่ีมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการ หรือตามวงเงินลงทนุในต่างประเทศของบริษัทจดัการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
6.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค 
หรือดราฟต์ ของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผู้สนบัสนนุท่ีรับค าสัง่ซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึง่จะต้องอยู่
ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีอาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีวนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จ่ายใน
นาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั วนัท่ี บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย 
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและเงินค่าสัง่ซือ้วา่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สัง่ซือ้ไว้
เป็นหลกัฐานตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการ
ท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วยังไม่สามารถน าเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ท่ีธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัท่ีน า
ค่าซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้และ
จะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเตม็มลูค่าจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้  
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไม่วา่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ  
 
อนึง่ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้มีความประสงค์ท่ีจะช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าด้วยบตัรเครดิต ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดใน
หนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต  
 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินรายงวดในวนัท่ีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก าหนดเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งการเลื่อนการหกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดิตไว้ต่อบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดดงักลา่วในวนัท าการซือ้ขายถดัไปทกุครัง้  
 
ในการก าหนดงวดการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าทกุสปัดาห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค์  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือข้อมลูท่ีได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักลา่วข้างต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจากท่ีผู้สัง่ซือ้กรอกและย่ืนแบบฟอร์มการซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือหนงัสือยืนยนัการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกวา่ 7 
วนั  
 
2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กนั โดยระบจุ านวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ในแต่ละงวดเป็นจ านวน
เงินบาทถ้วน ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้
ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตามหนงัสือยืนยนั
การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดัการมิได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซือ้ของงวดดงักลา่ว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถดัไปตามปกติ  
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4) บริษัทจดัการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสามารถผ่านเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ี
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะ
ได้รับ  
 
5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตเท่านัน้ 
โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัราและเงื่อนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชี
บตัรเครดิตแล้วแต่กรณี  
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
 
1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถเพิกถอนรายการดงักลา่วซึง่เป็น
รายการซือ้หน่วยลงทนุได้ ไม่ว่าสาเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าได้ โดยแจ้งยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าตอ่บริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับการแจ้งยกเลิก
ดงักลา่วจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกัช้า  
 
3) ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้ามี)  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.2.3. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการผ่านหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบริษัทจดัการก 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 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีท่ีการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ท่ีธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัท่ีน าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไม่สมบรูณ์ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
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5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.2.4 วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการ  
 
ก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสารดงักล่าวได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือช าระค่าซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ 
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบคุคลท่ีมิใช่เจ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท า
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีบริษัท
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 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีท่ีการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ท่ีธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัท่ีน าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
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พาณิชย์ ในกรณีท่ีเงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไม่สมบรูณ์ไม่วา่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติท่ีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนัน้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัท่ีท ารายการ ซึง่ถ้าเกินก าหนดเวลาดงักลา่วจะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
6.2.2.5. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ท่ีบมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจะท าการหกัเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากท่ีได้ระบไุว้ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีบมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ 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 าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับ  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคมั                                                                             07/09/2016   Page 42 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไม่วา่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.2.6. การซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพิ่มเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติม
ช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัท า
การก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยท่ีจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูท่ีได้มีการบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้
สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุเตม็ตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
6.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึน้ไป  
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(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึง่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  
 
(ง) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัที่กล่าวมา
ข้างต้น  
 
6.2.5.3. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้จ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายถดัจากวนัท่ีจ าหน่ายหน่วยลงทนุได้เตม็ตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไปจนกวา่บริษัทจดัการจะ
เห็นสมควรท่ีจะท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกาศลว่งหน้าไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
6.2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีท่ียงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซือ้ ขายคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุอย่างถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
 

ข) ตวัอย่างลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 

ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 

ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามท่ีระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
เอกสารเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล  
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี)  
 
6.2.7. วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ ผู้สนับสนนุ หรือช่องทางอื่นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายภายใน
เวลา 15.30 น.  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย และ/หรือ
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัท าการขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 
5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

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

 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
- แบบอตัโนมตัิ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
 
(1) วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขายเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไม่ต า่กวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 2,000 
บาท ในการสัง่ขายคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีท่ีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีท่ีจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสัง่ขายคืนนัน้ได้เสร็จ
สิน้สมบรูณ์แล้ว ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีท่ีระบบงานขดัข้องหรือในกรณีท่ีผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
 
ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลาท่ีท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืน เม่ือ
เจ้าหน้าท่ีตรวจค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  
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นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีหกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการโดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่าน
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีหกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย 
หรือในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีท่ีระบบงานขดัข้องหรือในกรณีท่ีผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
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นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทาง
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้ สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
(3) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีหกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย 
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หรือในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีท่ีระบบงานขดัข้องหรือในกรณีท่ีผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนภายใน 2 วนัท าการภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Internet)  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ท่ีบมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย 
หรือในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วย
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ลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีท่ีระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ท่ีผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ี บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่บริษัท
จดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุท่ีหกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
(5) การขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพิ่มเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
การเพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
7.4.2. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ  
 
(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักลา่วจะท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง  
 
(2) การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัโิดยเทียบเคียงกบัการจ่ายเงินปันผลของกองทนุหลกัของคลาสท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายจากก าไรสทุธิและ/หรือก าไรสะสม
ของกองทนุ 
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(3) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม (1) ข้างต้น โดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุง
ศรีตราสารเงิน (KFCASH) หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนภายใต้การจดัการกองทนุใดกองทนุหนึง่โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือว่า
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรการท ารายการตามล าดบั
ก่อนหลงัของวนัท่ีสัง่ท ารายการ  
 
(5) บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค านวณได้เม่ือสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออกจากกองทนุ และจะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าท่ีกองทนุปลายทางในวนัท าการก่อนวนัท่ีกองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วย
ลงทนุ  
 
(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามข้อ (3) ข้างต้นในภายหลงั โดยไมด่ าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายใดท่ีจะได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการก าหนดโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ
และถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 7 วนั โดยประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้สนใจสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทุกวนัท าการซือ้ขาย 
ภายในเวลา 13.00 น. ซึง่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะ
ระบวุนัเวลาดงักลา่วท่ีแน่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (Fund fact sheet)” และ “สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ
รวมและข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เพิ่ม
มากขึน้ ซึง่จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วโดยประกาศไว้
ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 5 วนัท าการ โดยประกาศไว้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 
 
7.6.2. การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ให้โอนคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนั
ท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ในการรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีท่ีได้แจ้งไว้ไม่วา่ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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(2) รับเช็คทางไปรษณีย์  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่ขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดัการจะน าสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุอ่ืน  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่ขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุอ่ืน ซึง่
สามารถรับได้ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติม
ในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม : ไม่มี  

 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี  

 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุได้ภายในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ 
(“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุบางกองทนุก็ได้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะ
เกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้  
 
การสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทนุบางกองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือกองทนุต้นทางและก าหนดเวลาสบัเปลี่ยนเข้า
กองทนุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ไป  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชัว่คราวและ/หรือถาวรในกรณี
ท่ีบริษัทจดัการเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอ่ืุนใดตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลาที่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือช่องทางอื่นๆ ตามท่ีก าหนด ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.  
 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออกจากกองทนุให้เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย 
และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาก าหนดวนัท่ีมิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วโดยประกาศ
ไว้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยประกาศไว้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 
 
8.2.2. ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือค านวณราคารับซือ้คืนของวนัท า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการ
ก่อนวนัท่ีกองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
8.2.3. วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางตา่งๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการโดยจะต้องระบุ
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าในการสบัเปลี่ยนไม่ต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่สบัเปลี่ยนแตล่ะครัง้ ในกรณีท่ี
การสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการ
สบัเปลี่ยน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของ
หน่วยลงทนุต ่ากวา่ 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
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การพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรับลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีท่ีระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ท่ีผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนหวัข้อ “การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสัง่สบัเปลี่ยนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสบัเปลี่ยนท่ีบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
(2) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ โดยใช้รหสั
ประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามท่ีก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฎอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่าน
ทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
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2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
(3) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ท่ีบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีบริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามท่ีก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฎอยู่ท่ีบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านัน้  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากท่ีระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ท่ีบมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการท่ีระบบุนหน้าจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามท่ีก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสัง่สบัเปลี่ยนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพิ่มเติมช่องทางการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอ่ืนใดท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
การเพ่ิมเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั  
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10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

10.1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ี
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
 

(ข) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 
(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  
 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
 

(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่างมี
นยัส าคญั  
 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกวา่ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตท่ีุท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่เหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
 
3. การกระท าท่ีเป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
 
11.2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตามข้อ 16.4.2. และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4. ในกรณีท่ีวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
11.5. เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีส านกังานประกาศซึง่ไม่เกิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี  กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัท
จดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลท่ีซือ้และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ซึง่นายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
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14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) 
และ (8)  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
รายการคา่ธรรมเนียมข้างต้นรวมกนัทัง้หมด โดยมีอตัราไม่เกินร้อยละ 4.35 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ โดย
บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คา่พิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการท ารายการของกองทนุ  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมลู คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่วข่าวสาร หรือประกาศตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงการจดัการ เช่น คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่เอกสารต่างๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารท่ีหกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เช่น ค่าสมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่มี  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่มี  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามท่ีจ่ายจริง  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ เช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  
 
(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  
 
(5) ค่าใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการได้ เป็นต้น  
 
(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่าย
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัจ่ายท่ีเหมาะสม  
 
(7) ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้ 
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(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน  
 

(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทันที หรือ
ทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัจ่ายท่ีเหมาะสม  
 

ในกรณีท่ีมีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักลา่วและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ายจากกองทนุไมค่รบจ านวน ค่าใช้จ่ายในสว่นท่ียงัตดั
จ่ายไม่หมดดงักลา่ว จะถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
 
(8) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่าหนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ  
 
(9) ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ดลุย
พินิจในการพิจารณาให้ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ตดัจ่ายท่ีเหมาะสม 
 
ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ข้างต้น ยงัไม่ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดท านองเดียวกนั  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ในช่วงการเสนอขายครัง้แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่
ไม่เท่ากนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) สบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
ออกจากกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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(2) สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ  
- ในช่วงการเสนอขายครัง้แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกิน 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หนว่ย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวนัท่ีย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราฉบบัละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนค าขอให้ออกใบส าคญัหน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไม่มี  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ท่ีอยู่ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้ว่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
(ข) ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เช่น การใช้บริการบตัร ATM ให้เป็นไปตามอตัราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนด  
 
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดท่ีต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ี
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั
เรียบร้อยแล้ว  
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15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ 
จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัท่ีค านวณ ในการค านวณและจะตดัจ่ายจากกองทนุ
เป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
ค่าใช้จ่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่ว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนั
ติดต่อกนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะติด
ประกาศค่าธรรมเนียมอตัราใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีท่ีมีการลงทนุในต่างประเทศ การค านวณมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใช้และการตรวจสอบข้อมลู
เก่ียวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูท่ีเปิดเผยตามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีท่ีไม่สามารถใช้ข้อมลูตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจากระบบ Reuters  
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(1.3) กรณีท่ีไม่สามารถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจากระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพื่อค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคาปิด 
(close) ท่ีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัท่ีค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนฯ ดงักลา่วได้ บริษัทจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ท่ี 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการภายในวนัท าการถดัไป  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้กรณีการขอผ่อนผนัและค านวณ
แบบ forward pricing บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการมีอยู่ ณ วนั
ท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุมาประกาศ  
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า 1 เดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวนั 2 ท าการถดัไป  
 
ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูค่าและราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทาง
อ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการถดัไปก็ได้  
 
(3) ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น และ
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลงัก็
ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง และ  
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(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีท่ีกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามท่ีเป็นเหตใุห้
กองทนุไม่ได้รับข้อมลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศข้อมลูดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิฯ  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขาย
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อ 16.2 ข้างต้น เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะระบชุ่องทางท่ีแน่นอนไว้
ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ก่อนวนัท่ีเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลงัก็ได้ตามท่ี
บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไม่ก็ได้  
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16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  
 
16.4.1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักลา่วมีมลูค่าน้อยกวา่ 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงร้อยละ 
0.50 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถกูต้องภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดย
รายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง  
 
(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค) สาเหตท่ีุท าให้มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
 
(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถกูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้  
 
(2) ในกรณีท่ีสาเหตท่ีุท าให้มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บริษัทจดัการจะ
แก้ไขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถกูต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักลา่วมีมลูค่าตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.50 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วย
ลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้มีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการพบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
รายงานตามวรรคหนึง่ให้มีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องไว้แทนข้อมลูตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 

(ข) แก้ไขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไข
มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูต้อง หากการไม่ถกูต้องดงักลา่วมี
มลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีมลูค่า
หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้มีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึง่ (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในสว่นของการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  
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(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึง่ (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 

(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึง่ (2) (ก) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อ.มลูในรายงาน
ดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะสง่ส าเนาเอกสารท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้มาพร้อมส าเนารายงานดงักลา่วแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่น
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วย
ลงทนุ  
 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน า
เงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ (2) (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึง่ (2) (ก) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
16.4.6. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจากกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีท่ีความไม่
ถกูต้องดงักลา่วมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้  
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  

ช่ือ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ช่ือ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ  
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  
 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะระบวุนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีและวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกท่ีแน่นอน ไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ีเร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการโดยระบวุนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีและวนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกท่ีชดัเจนในภายหลงัใน
โอกาสแรกท่ีท าได้ และถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองผลการนบัมตินัน้  
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึง่ของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
19.2 ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดนัน้  
 
19.3 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าท่ี
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีส านกังานฯ ก าหนดได้  
 
19.4 ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี  
 
19.5 บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
ด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการ
กองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึง
การไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักล่าว  
 
หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (soft commission)  
 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว 
(churning)  
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย  
 
ทัง้นี ้กรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบ
ปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.3. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

(ก) กองทนุดงันี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม  

3. กองทนุการออมแห่งชาติ  
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4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

7. กองทนุอ่ืนใดท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6.  

8. กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 

(ข) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึง่ (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น ธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทนุผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่องท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหนึง่ปีนับแตว่นัท่ี
เร่ิมซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลา่วต่อเน่ืองจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุท่ีรองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว 

(ค) กรณีของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้ไม่เกินสดัส่วนท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เม่ือได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตจุ าเป็นและสมควร 

(ง) กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

“ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึง่ (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่อง ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 

“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ตามวรรคหนึง่ (2) (ข) ให้หมายความดงันี ้ 

(1) เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(2) เงินตามวรรคสาม (1) ท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนต่อเน่ืองจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น  

(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  
 
20.4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  
 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธรุกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA 
ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก าหนดให้ลกูค้าบาง
ประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึง
ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่าย
ดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธรุกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  
 

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการ
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  
 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่
แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดงัตอ่ไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รับค าสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  
 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก าหนด)เท่านัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดท่ี
ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
20.5. ความเสีย่งของกองทนุหลกั ได้แก่  
 
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
 

การปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ จะสง่ผลให้มลูค่าของตราสารหนีแ้ละตราสารอ่ืนๆ ท่ีกองทนุถืออยู่มีแนวโน้มลดลง หลกัทรัพย์ท่ีมีระยะเวลาครบก าหนด
ท่ียาวกวา่จะอ่อนไหวตอ่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มากกวา่และมีความผนัผวนมากกวา่ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจเกิดขึน้อย่าง
ฉบัพลนัและไม่ได้คาดการณ์ไว้ กองทนุอาจสญูเสียเงินเน่ืองจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้กองทนุอาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ได้หรืออาจเลือกท่ีจะไม่ป้องกนัความเสี่ยงเน่ืองจากมีต้นทนุหรือเหตผุลอ่ืนๆ อีกทัง้ การป้องกนัความเสี่ยงใดๆ อาจ
ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวงัไว้ 
 
หลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงอตัราเงินเฟ้อ (Inflation-indexed securities) จะมีมลูค่าลดลงเม่ืออตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเพ่ิมขึน้ ในสภาวการณ์อตัราดอกเบีย้บาง
กรณี เช่น เม่ืออตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงก าลงัเพ่ิมขึน้เร็วกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีก าหนดไว้ หลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิงอตัราเงินเฟ้ออาจประสบกบัการขาดทนุ
มากกวา่หลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนีอ่ื้นๆ ท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดเท่าๆ กนั 
 
ในระหวา่งท่ีอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่ามากหรือติดลบ กองทนุอาจไม่สามารถรักษาผลตอบแทนให้เป็นบวกได้ อตัราดอกเบีย้ต ่าหรือติดลบอาจเพ่ิม
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้อาจสง่ผลกระทบท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ท าให้มีความผนัผวนในตลาดเพิ่มขึน้ 
และผลการด าเนินงานของกองทนุอาจลดลงตราบเท่าท่ีกองทนุได้รับอตัราดอกเบีย้ในอตัราดงักลา่ว  
 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  
 

กองทนุอาจสญูเสียเงินหากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือผู้ค า้ประกนัตราสารหนี ้หรือคูส่ญัญาในสญัญาอนพุนัธ์ สญัญาซือ้คืน หรือเงินกู้ของพอร์ตหลกัทรัพย์ 
ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา หรือไม่ปฏิบตัิตามสญัญา หลกัทรัพย์ต่างๆ มีความเสี่ยงด้านเครดิตในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั ซึง่มกัจะสะท้อนให้เห็นในอนัดบัความน่าเช่ือถือของพนัธบตัรรัฐบาลท้องถ่ิน ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องคดี กฎหมาย หรือเหตกุารณ์ทางการเมือง 
ธรุกิจในพืน้ท่ีหรือสภาพเศรษฐกิจ หรือการท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์ล้มละลาย อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของผู้ออกหลกัทรัพย์ใน
การช าระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้  
 
ความเสี่ยงจากตราสารท่ีให้ผลตอบแทนสงู (High Yield Risk)  
 

กองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสงูซึง่ครอบคลมุหลกัทรัพย์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (below investment 
grade) และหลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (junk bonds) อาจมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ท่ีสงูกวา่กองทนุท่ีไม่ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว หลกัทรัพย์เหลา่นีมี้ลกัษณะของการเก็งก าไรเป็นหลกัเพ่ือรับผลตอบแทนที่มี
ความเสี่ยงตอ่ความสามารถของผู้ออกหลกัทรัพย์ในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้มากกวา่ สภาพเศรษฐกิจตกต ่าหรือช่วงที่อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ 
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสงูและลดความสามารถของกองทนุในการขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว หากผู้ออกหลกัทรัพย์ผิด
นดัช าระหนีใ้นสว่นของอตัราดอกเบีย้หรือเงินต้น กองทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุทัง้หมดได้  
 
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  
 

ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุอาจขึน้หรือลง และในบางครัง้ราคาอาจขึน้หรือลงอย่างรวดเร็วหรือคาดการณ์ไม่ได้ หลกัทรัพย์อาจมีมลูค่าลดลง
เน่ืองจากปัจจยัท่ีกระทบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เป็นการทัว่ไปหรือบางอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ มลูค่าหลกัทรัพย์อาจลดลงเน่ืองจากสภาพ
ตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไม่ได้เก่ียวข้องเฉพาะกบับริษัทใดบริษัทหนึง่ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงหรือสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้าย การเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมทัว่ไปของรายได้บริษัท การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในทางลบของเครดิตในตลาดหรือความ
เช่ือมัน่ของนกัลงทนุ นอกจากนีม้ลูค่าหลกัทรัพย์อาจลดลงเน่ืองจากปัจจยัท่ีกระทบตอ่อตุสาหกรรมบางอย่าง เช่น การขาดแคลนแรงงาน หรือต้นทนุ
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การผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ และสภาพการแข่งกนัภายในอตุสาหกรรม โดยทัว่ไปตราสารทนุจะมีความผนัผวนด้านราคามากกว่าตราสารหนี ้การถกูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถืออาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุถืออยู่  
 
ความเสี่ยงด้านผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Risk)  
 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อาจลดลงซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ เช่น ผลการปฏิบตัิงานด้านบริหารจดัการ การใช้ financial leverage และการ
ลดลงของอปุสงค์สินค้าและบริการของผู้ออกหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk)  
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งเกิดขึน้เม่ือการลงทนุมีการซือ้หรือขายยาก การลงทนุของกองทนุในหลกัทรัพย์ท่ีไม่มีสภาพคลอ่งอาจลดผลตอบแทนของ
กองทนุเน่ืองจากไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ในราคาหรือเวลาท่ีได้เปรียบได้ กองทนุท่ีใช้กลยทุธ์การลงทนุซึง่รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
ตราสารอนพุนัธ์ หรือหลกัทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงด้านตลาด และ/หรือความเสี่ยงด้านเครดิตในระดบัสงู มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งมาก
ท่ีสดุ  
 
ความเสี่ยงด้านอนพุนัธ์ (Derivatives Risk)  
 

ตราสารอนพุนัธ์เป็นสญัญาทางการเงินท่ีมลูค่าจะขึน้อยู่กบัหลกัทรัพย์อ้างอิง อตัรา หรือดชันีอ้างอิง ตราสารอนพุนัธ์มกัจะน ามาใช้เพ่ือทดแทนการเข้า
ท าสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีอ้างอิง และ/หรือเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ท่ีออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงผู้ออกหลกัทรัพย์ ดชันี อตุสาหกรรม สกลุเงิน และ/หรือ
ภมิูภาคเชิงภมิูศาสตร์ และ/หรือเพ่ือลดความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปลี่ยน เป็นต้น การใช้ตราสารอนพุนัธ์ย่อมมีความ
เสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านการจดัการ 
รวมทัง้ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดของมาร์จิน การก าหนดราคาผิดพลาดหรือประเมินมลูค่าไม่เหมาะสม และการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าของตราสารอนพุนัธ์อาจไม่สมัพนัธ์กบัหลกัทรัพย์อ้างอิง อตัรา หรือดชันีอ้างอิง กองทนุอาจขาดทนุเกินกวา่เงินต้นท่ีใช้ลงทนุ ตรา
สารอนพุนัธ์อาจเพ่ิมความผนัผวนของกองทนุโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาพตลาดท่ีไม่ปกติหรือเลวร้าย ไม่มีอะไรรับประกนัได้ว่าการท าธรุกรรมอนุพนัธ์
จะเป็นประโยชน์หรือเป็นผลส าเร็จเสมอไป  
 
ความเสี่ยงด้านตราสารทนุ (Equity Risk)  
 

มลูค่าของตราสารทนุอาจลดลงเน่ืองจากสภาพตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไม่ได้เก่ียวข้องเฉพาะกบับริษัทใดบริษัทหนึง่ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริงหรือสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเลวร้าย การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมรายได้บริษัท การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้หรืออตัราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงในทางลบของ
เครดิตในตลาดหรือความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ นอกจากนีม้ลูค่าของหลกัทรัพย์อาจลดลงเน่ืองจากปัจจยัท่ีกระทบต่อบางอตุสาหกรรม เช่น การขาด
แคลนแรงงาน หรือต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ และสภาพการแข่งกนัภายในอตุสาหกรรม โดยทัว่ไปตราสารทนุจะมีความผนัผวนด้านราคามากกว่าตรา
สารหนี ้ 
 
ความเสี่ยงจากการลงทนุทัว่โลก (Global Investment Risk)  
 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศบางแห่ง อาจประสบกบัการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การ
พฒันาทางการเมืองระหวา่งประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร การจ ากดัการลงทนุของต่างชาติและการ
สง่เงินลงทนุกลบัประเทศ ความผนัผวนของสกลุเงินและการพฒันาด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่กองทนุลงทนุ ตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของประเทศท่ีมีขนาดเลก็และมีจ านวนบริษัทไม่มากจากอตุสาหกรรมเพียงไม่ก่ีกลุม่ นอกจากนีผู้้ออกหลกัทรัพย์ในหลายประเทศมกัจะ
ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลท่ีเข้มงวด อีกทัง้โครงสร้างทางกฎหมายและการบญัชี มาตรฐานการตรวจสอบและการรายงานอาจไม่ให้ความคุ้มครอง
นกัลงทนุหรือให้ข้อมลูในระดบัเดียวกนัแก่นกัลงทนุ การโอนกิจการให้เป็นของชาติ การเวนคืน หรือการจดัเก็บภาษีจากผู้ มีรายได้สงู การสกดักัน้สกลุ
เงิน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือการพฒันาทางการทตู อาจสง่ผลกระทบในทางตรงกนัข้ามตอ่การลงทนุ กองทนุ
อาจสญูเงินลงทนุทัง้หมดในประเทศนัน้ๆ และสภาวการณ์เลวร้ายในบางภมิูภาคอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่หลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืนๆ ได้  
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หมายเหต:ุ  
 

(1) ข้อความในสว่นของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะสว่นท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 

(2) ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
20.6. บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏิบตัิและ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพบวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 20 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ บริษัทจดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุดงักลา่ว และน าสง่ข้อมลูสว่นตวัหรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัผู้ มี
อ านาจหน้าท่ีของกองทนุหลกัโดยพลนั ซึง่ได้แก่ ช่ือ ประเภทของผู้ลงทนุ แหลง่ที่มาของเงินลงทนุ (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานแสดงท่ีอยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีออกโดย
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนท่ีเช่ือถือได้ซึง่มิใช่บริษัทจดัการ (เช่น บิลค่าสาธารณปูโภค บิลค่าโทรศพัท์ บิลบตัรเครดิต ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ซึง่แสดงที่อยู่
เดียวกนักบับตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง เป็นต้น) และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีกองทนุหลกัร้องขอ ให้กบับริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจสง่ตอ่ข้อมลูดงักล่าวให้กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องหรือก ากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจ้าหน้าท่ี ศาล หรือ ตามกฎหมาย
ของประเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับการยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการรายงานหรือน าสง่ข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น ให้กบัผู้ มี
อ านาจหน้าท่ีของกองทนุหลกั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์หรือวิธีการของกองทนุหลกัในภายหลงั (ถ้ามี) ซึง่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการให้ข้อมลูหรือเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีกองทนุหลกัร้องขอภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามแต่
บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของกองทนุหลกัได้ จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุมีเจตนากระท าผิดเงื่อนไขตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้
ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักลา่ว
จากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด  

 
21. ผลบงัคับของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อก าหนดใน
โครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลง
นามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ 
ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดัการกองทนุรวม 
 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพนั 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 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  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไม่ขดัตอ่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมความเข้าใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 
1.2. มอบหมายการจดัการในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (back office) และงานอ่ืนใดท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. อนญุาตให้
บริษัทจดัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนได้  
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ ท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ี
ปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร  
 
1.4. รับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 
1.5. ช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนค่าขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 
1.7. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
1.8. สิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักลา่ว ไม่เป็นไป
ตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไม่ขดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
 
2.1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ  
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2.1.1. ย่ืนค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด าเนินการขอเพ่ิมจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทนุโครงการและการแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดัการ"  
 
2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ "การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ"  
 
2.2. การบริหารกองทนุ  
 
2.2.1. จดัการลงทนุโดยใช้ความสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเตม็ท่ี โดยค านงึและรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัย์สจุริตและความรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สินของกองทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4. จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์  
 
2.2.6. จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีก าหนดไว้
ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท าการอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ามี)  
 
2.2.10. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ "การรับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน"  
 
2.2.11. จดัให้มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอย่างสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแตล่ะช่วงเวลา  
 
2.3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมลู  
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2.3.1. จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
 
2.3.2. จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หากเลือกจดัท าและส่งรายงานตามปีปฏิทินให้สง่รายงานภายใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ารายงานทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว 
หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีเลือกจดัท าและสง่รายงานตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับปีบญัชีนัน้  
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 
2.3.3. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้  
 
2.3.4. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้  
 
2.3.5. ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมาเพ่ิมเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนาไว้ท่ีบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
2.3.7. ส าหรับกองทนุเปิดจดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกาศข้อมลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ  
 
2.4. การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัให้มีเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัให้มีการแจกจ่ายข้อมลูท่ี
เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอย่างเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูท่ีเป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุ
ตรวจดหูรือร้องขอได้  
 
2.4.2. ด าเนินการในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.4.3. ขาย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีระบใุนโครงการ  
 
2.4.4. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ท่ีท าการของนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือข้อ "การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน"  
 
2.4.7. ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ รับ
ซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. การแต่งตัง้บคุคลอื่น  
 
2.5.1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช าระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทราบถึงข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ (ถ้ามี) ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
นัน้โดยไม่ชกัช้า  
 
2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัการแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวม  
 
2.6. การด าเนินการอ่ืนๆ  
 
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามโครงการและข้อก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้
ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้าท าหน้าท่ีต่อไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อ 15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจดัการ และในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
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(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) แต่งตัง้ผู้ท าหน้าท่ีเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศท่ีกองทนุได้ไปลงทนุไว้  
 
2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีตลอดจนภาระผกูพนัตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารดงัตอ่ไปนีอ้ย่างเคร่งครัด  
 
(ก) โครงการจดัการกองทนุรวม  
 

(ข) ข้อก าหนดท่ีท าไว้ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

(ค) มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์”) และ  
 

(ง) ประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนาคต  
 
(2) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้วเม่ือเห็นวา่การ
ค านวณถกูต้องตามโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎหมาย  
 
(3) จดัท ารายงานโดยละเอียดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่หรือภาระผกูพนัตามท่ีระบไุว้ในข้อ (1) ข้างต้น และจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ส านกังาน กลต. ภายใน 5 วนันบัจากวนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
(4) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบถึงกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือภาระผกูพนัตามท่ีระบไุว้ในข้อ (1) ข้างต้น  
 
(5) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ กลต.  
 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกช าระจากทรัพย์สินของกองทนุได้  
 

(6) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึง่รวมถึงมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หากผู้ช าระ
บญัชีไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทราบ และดแูลให้สินทรัพย์ของกองทนุอยู่ในความดแูล
ของตนจนกวา่กระบวนการช าระบญัชีจะแล้วเสร็จ  
 

(7) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการและการด าเนินงานของกองทนุในระหว่างปีท่ีผ่านมาตามกฎหมาย โดยแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีและรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 

(8) จดัท าบญัชีของกองทนุและดแูลรักษาสินทรัพย์ของกองทนุ  
 

(9) จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงรายการธรุกรรมทัง้หมดท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าขึน้ในการปฏิบตัิตามหน้าท่ีและภาระ
ผกูพนัของตนตามสญัญานี ้รวมทัง้จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายและโครงการจดัการกองทนุรวมก าหนด  
 

(10) จดัท าและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของกองทนุเพ่ือให้บริษัทจดัการสามารถเผยแพร่รายงานประจ าปี และรายงานทกุรอบ
ระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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(11) เก็บรักษา จดัท า และจดัส่งใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน ค าบอกกลา่วและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือกองทนุต้องจดัท าหรือจดัส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท าการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามหน้าท่ีข้างต้น  
 
(13) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบับริษัทจดัการโดยไม่กระทบกระเทือนตอ่สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้หากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเติม
ตามแต่จะตกลงร่วมกนักบับริษัทจดัการ  
 
(14) ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าท่ีดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพ่ือรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งท่ีสง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่วา่การกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการใน
ลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการ
คดัค้าน 
 
ในกรณีท่ีการด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจ
ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าได้ต่อเม่ือ
ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนัหรือน้อยกวา่ 90 วนัในกรณีท่ีเป็นความยินยอมร่วมกนั โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบ  
 
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ อนัเป็นสาระส าคญัของสัญญานี ้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั  
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(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบัประกาศค าสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมี
ผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทางท่ีก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้วให้บริษัท
จดัการแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถกูต้องภายในเวลาก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบั
แต่วนัครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีท่ีมีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไม่วา่เพราะเหตใุด ให้กระท าได้ต่อเม่ือบริษัท
จดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณี
ท่ีมีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีส านกังานคณะกรรมการ กลต.อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ต่างประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องที่บริษัทจดัการ และ/
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ  
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3. ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  
ท่ีอยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ช่ือ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ท่ีอยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ช่ือ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ท่ีอยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
4. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777   Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2296-2000 และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : 550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกัเพลินจิต ชัน้ 5  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2659-7000  
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 191 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3  
ชัน้ 20-21 ถ. รัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 20-21 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 999/9 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2658-6300  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7, 11 ถนนเพลนิจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2680-3333  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 15 -17 อาคารกรุงเทพประกนัภนั, 25 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120  
โทรศพัท์ 02-638-5000, 02-287-6000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ 175 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2680-1234  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 999/9 อาคาร ส านกังาน ดิ ออฟฟิศ แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 16 พระราม 1 แขวงปทมุวนั กทม. 10330  
โทรศพัท์ 02-695-5000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1  
252/6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศพัท์ 0-2305-9000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ท่ีอยู่ : ท่ีอยู่ : ชัน้ 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 เลขท่ี 130-132 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2627-3100  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 15 อาคารสยามทาวเวอร์ 989 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-7000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 18 โซนซีดี อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 444 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2217-8888  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 20 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2660-5429-30  
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 18 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2658-5800  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2285-5115  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : อาคารเอเชีย เซน็เตอร์ ชัน้ 8-11 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2658-8888  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 130-132 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 0-2659-8000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2660-5000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 1 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์, 139 ถ.ปัน้ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2231-8555  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 849 ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500  
โทรศพัท์ 0-2635-1700  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : 132 อาคารสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-205-7000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท์ 02-672-5920  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซัน่ส์เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02-648-1111  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2684-8888  

ช่ือ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลมุพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2359-0000  
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ช่ือ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
ท่ีอยู่ : 123 อาคาร ไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400  
โทรศพัท์ 0-26975300  

ช่ือ : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2648-3600  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทรศพัท์ 0-2862-9999  

ช่ือ : ธนาคารออมสิน  
ท่ีอยู่ : อาคาร 1 ชัน้ 2 ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 02-299-8000  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เออีซี จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขท่ี 1701-1704 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-659-3390  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ชัน้ 7, ชัน้ 14 และชัน้ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02-680-5000 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุเวล็ธ์ เมจิก จ ากดั  
ท่ีอยู่ : 383 อาคารชินพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศพัท์ 0-2861-5508  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จ ากดั  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 306 ชัน้ 2 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 02-101-8550  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

ช่ือ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.  
ท่ีอยู่ : ชัน้ 20 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขท่ี 399 ถ. สขุมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2788-2000  

 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภายหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีของการ
แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือท า
หน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ก่อน
แล้ว  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการสง่เสริมการขาย  
 
(2) รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ าตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนค าขอใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ  
 
(4) คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
(5) ยืนยนัการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท าการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ท่ีปรึกษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ท่ีปรึกษากองทนุ :  

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
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หมายเหต ุ(ท่ีปรึกษากองทนุ) :  

 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  

 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

ตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่าย
ให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมาย่ืนค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผู้สนบัสนนุท่ีเปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีท่ี
ผู้ รับโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผู้ โอนจงึ
ท าการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  
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(3) หลงัจากท่ีได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับ
ภาษีพร้อมส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
 
(4) ในกรณีท่ีผู้ โอนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและต้องการโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน าสง่ใบส าคญัหน่วยลงทนุคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพื่อท า
การโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบส าคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองการขอให้ออกใบส าคญั
หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ"  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
 
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการหรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 
(2) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัหรือ
บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้
ในหวัข้อ “การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
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13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการ
จดัการและ เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) การจดัการกองทนุอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงมีช่ือเสียงและความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นการ
ควบคมุให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่จ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา  
 
(3) การร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในการจดัการ และดแูลทรัพย์สิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไม่จ าเป็นต้องมีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินคา่หน่วยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่ว
ยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมท่ีตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

14.2.1. โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึช่ือผู้ เปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอา
บคุคลท่ีมีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามข้อ 14.2.2 วรรคหนึง่ข้างต้นในภายหลงั โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเป็น 
“สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายเพียงอยา่งเดียว และยกเลิกการออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยถือวา่
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั 
โดยปิดประกาศไว้ท่ีส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(1) หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ านวนเงินท่ีได้รับให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ด าเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเลก็โทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีจดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
น าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเลก็โทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) 
ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือวา่หนงัสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุท่ีได้รับทางสื่ออิเลก็โทรนิกส์ดงักลา่ว สามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะรับเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้รับค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏช่ือในสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือช่ือในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ
ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท่ี
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะ
ถือวา่ถกูต้องเม่ือรายการดงักลา่วตรงกนักบัข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
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14.2.3. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่
ได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีท่ีมีการออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะน าสง่โดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีท่ีไม่มีการออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่
ได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได้  
 
หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
จะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัท
จดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี  ้ 
 
16.1.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี ้มารวม
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และใน
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น  
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3. หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุก็ได้  
 
16.1.4. เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.2.1. ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียง
ข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะ
ได้จากการรับช าระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้ 
 
16.2.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท า
ได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม  
 
16.3. ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มี
สิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลาท่ีก าหนด เท่านัน้  
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17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

(ก) กองทนุดงันี ้

1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

2. กองทนุประกนัสงัคม  

3. กองทนุการออมแห่งชาติ  

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

7. กองทนุอ่ืนใดท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6.  

8. กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม 1. ถึง 7. 

(ข) นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น ธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมิได้มีสญัชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทนุผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
(omnibus account) ในตา่งประเทศ 

(ง) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้

(ก) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่องท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไม่จ ากดัสดัส่วน ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหนึง่ปีนับแตว่นัท่ี
เร่ิมซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง 

(ข) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลา่วต่อเน่ืองจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุท่ีรองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว 
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(ค) กรณีของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้ไม่เกินสดัส่วนท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เม่ือได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตจุ าเป็นและสมควร 

(ง) กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

“ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึง่ (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่อง ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ 

“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ตามวรรคหนึง่ (2) (ข) ให้หมายความดงันี ้ 

(1) เงินท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

(2) เงินตามวรรคสาม (1) ท่ีกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนต่อเน่ืองจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น  

(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  

 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการ
ไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณี
ท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ให้ได้รับมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่น
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ือง
ท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ให้รวมถึง ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
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(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่วา่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
(เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป)  
 
21. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
 
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
 
(2) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัท
จดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตน  
 
22.1.3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการ และหากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัท
จดัการจะน าสง่เอกสารเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการขอมตินัน้  
 
22.1.4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่า  
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีส านกังานฯ ประกาศก าหนด  
(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ า
พรางลกัษณะท่ีแท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
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(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิหรือดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
(4) บริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 
22.1.5. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินหรือธรุกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีท่ีไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่ม่อาจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้ว่าการจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง และส านกังานฯ สัง่ให้บริษัทจดัการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ี
ส านกังานฯ สัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่ม่สามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิดดงักลา่ว  
 

(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 
  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 22.1  
 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ี
สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 

(ง) ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการท่ีปรากฏกรณี
ตามข้อ 22.1 และเม่ือได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 

เม่ือได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 
23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชีโดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพ่ือด าเนินการรวบรวมทรัพย์สิน
จดัท าบญัชีจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ ช าระหนีส้ิน และคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุ ทัง้ท าการช าระหนีส้ินและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุ รวมทัง้
ท าการอย่างอ่ืนตามที่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่  
 

เม่ือได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ช าระบญัชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้างใดๆ ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดให้ท่ีท าการของบริษัทจดัการเป็นสถานท่ีช าระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีไม่มารับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีบริษัท
จดัการไม่สามารถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อบริษัทจดัการจกัได้น าทรัพย์ดงักลา่วไปวางทรัพย์ ณ ส านกังานวางทรัพย์ และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
 



     -  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอนิคัม -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ มีอํานาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


