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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่ลงทนุในตา่งประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ (Equity fund) ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) และรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตำ่งประเทศ ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (“กองทนุหลกั”) ซึง่บริหำรจดักำรโดยบริษัท Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะที่กองทนุหลกัจะลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลำยสกลุเงิน เชน่ เงินเหรียญสหรัฐ ยโูร ปอนด์องักฤษ หรือ เยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลำ่ว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปร์ ซึง่ได้แก่ ประเทศลกัเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็น
สิงคโปร์ดอลลำร์ หรือยโูร ในภำยหลงัก็ได้ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท ำกำรซือ้ขำย
และ/หรือสกลุเงินที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยสง่จดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจดักำรและผู้สนับสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง 

อนึ่ง กองทนุหลกัข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่สำมำรถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถำบนั โดยแตล่ะคลำสของหน่วยลงทนุอำจ
มีควำมแตกตำ่งกนัในเร่ืองของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกลงทนุใน 
Class Z อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงัก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยช น์ของ
กองทนุให้เป็นไปตำมที่ได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดู
เพ่ิมเติมได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  

 

สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศ
ที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ไปลงทุน :  
 

ช่ือกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund  ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยที่
เก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class Z : 

(1) เป็น Class ที่ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ  
(2) ขำยให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และไมมี่กำรจำ่ยเงินปันผล 

วันที่เสนอขายกองทุน : 10 มิถนุำยน 2551 
วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุระยะยำวผ่ำนกำรลงทนุในหุ้นของบริษัทตำ่งๆ ในประเทศที่พฒันำ
แล้วทัว่โลก โดยจะเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลส ำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจำรณำจำก intangible assets 
เชน่ กำรมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็นที่รู้จกัทัว่โลก กำรเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิสินค้ำ หรือกลวิธีกำรจดัจ ำหน่ำย เป็นต้น 

นอกจำกนี ้กองทนุอำจลงทนุในหุ้นบริุมสิทธ์ิ ตรำสำรหนีแ้ปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธ์ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้น และหลกัทรัพย์อ่ืนที่อ้ำงอิงกบัหุ้น เพื่อให้ได้ผลก ำไรจำกบริษัทตำ่งๆ ในประเทศที่พฒันำแล้ว ประเทศในตลำดเกิดใหม ่และ
ประเทศจีน (A-Shares) ผ่ำน Stock Connect ซึง่อำจลงทนุในหุ้น A-Shares ผ่ำน Stock Connect ดงักลำ่ว ไมเ่กินร้อยละ 10 
ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงเทำ่นัน้ 
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ตัวชีว้ัด (Benchmark) : MSCI World Index 
อายุโครงการ : ไมก่ ำหนด 
บริษัทจัดการกองทุน : Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุน: 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต์ : สำมำรถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์:  
http://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-
funds/equity/global-brands.html 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class Z 
 

1. คำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคำ่หน่วยลงทนุ) 
 (1) คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 
 (2) คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ 
2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
 (1) คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร  

(Management Fee) 
0.75  

 
 (2) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยรวมทัง้หมด 

(Ongoing Charges) 
0.94 

(รวมคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรแล้ว)  
 
หมายเหตุ:  
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถกูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส ำคญัและจดัแปลมำจำกต้นฉบบั
ภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกตำ่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษ ให้ถือตำมต้นฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงกำรให้
สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ (ต่อ) :  

 
2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำสว่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตำมอัตรำส่วนที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด ทัง้นี ้มิให้รวมถึงชว่งเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนับตัง้แต่วนัถัด
จำกวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึง่อยูใ่นชว่งระหวำ่งรอกำรลงทนุ หรือชว่งเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรก่อนเลิกกองทนุ 
 
อยำ่งไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในตำ่งประเทศและ/หรือกำรลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมำะสม เชน่ ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ 
เกิดเหตกุำรณ์ไม่ปกติต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อควำมเสียหำยให้แก่กองทนุโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ 
ในช่วงระหว่ำงรอกำรอนุมัติกำรเพิ่มวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศจำกทำงกำร และ /หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จ ำเป็นและสมควร และ/หรือในช่วง
ระยะเวลำประมำณ 10 วนัท ำกำร กรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุจ ำนวนมำก กองทนุอำจไม่สำมำรถลงทนุในต่ำงประเทศเป็นกำรชัว่ครำว 
ดงันัน้ จงึอำจมีบำงขณะที่กองทนุไม่สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิ ทธิที่จะน ำเงินลงทนุ
บำงสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ำมำลงทนุในประเทศเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร โดยจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกก็ได้ เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรต่ อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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4. ในกรณีที่กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีกำรลงทุนในตรำสำร SIP เกินกว่ำอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด บริษัทจดักำรบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลักเพื่อให้อัตรำส่วนกำรลงทุนในตรำสำร SIP ดังกล่ำว ไม่เกินกว่ำหลักเกณฑ์กำรลงทุนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ทรำบถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว ยกเว้นกรณีที่เกิดจำกปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้หรือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่
ท ำให้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้ำ  
 
(2) หำกกำรด ำเนินกำรปรับลดสดัสว่นกำรลงทนุในกองทนุหลกัข้ำงต้น มีผลท ำให้กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลำบญัชี น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อกำรเลีย้งชีพ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทุนต่ำงประเทศ
กองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตำ่งประเทศดงักล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เสร็จสิน้
โดยไมช่กัช้ำ และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบตอ่ไป  
 
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่ รวบรวมได้หลงัหัก
คำ่ใช้จำ่ยและส ำรองคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุตำมข้อ 4. ข้ำงต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลำบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึงกำรน ำ
เงินไปลงทนุในตำ่งประเทศทกุขณะไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในชว่งด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/
หรือเลิกกองทนุดงักลำ่ว  
 
5. เงินลงทนุส่วนที่เหลือทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกธนำคำร และอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำม
น่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึน้อยู่กับดลุย
พินิจของผู้จดักำรกองทนุ  ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตรำสำรที่มีลกัษณะ
ของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured note) 
 
6. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดักำร 
ซึง่จะพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลเงินต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึน้ได้
จำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแตล่ะขณะ ตวัอยำ่งเชน่ กรณีคำ่เงินตำ่งประเทศของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่ำอย่ำง
มีนยัส ำคญั   ผู้จดักำรกองทนุจะพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น 
 
7. กองทนุอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับอตัรำแลกเปลี่ยน/
ด้ำนรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึง่พิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทำงรำคำของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่อ้ำงอิงกบัดชันีอ้ำงอิง กำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัของกองทนุ และ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเข้ำท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เป็นต้น  ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงเทำ่นัน้ 
 
8. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นวำ่ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 
ไมเ่หมำะสมอีกตอ่ไป เชน่ มีกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลำ่วไมเ่ป็นไปตำมที่คำดไว้ หรือไมส่ำมำรถลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกับดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ 
และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้วำ่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผู้ลงทนุโดย
เกินจ ำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจดักำรยงัด ำเนินกำร
บริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ 
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เม่ือปรำกฏกรณีตำมข้อ 8. ข้ำงต้นแล้วมีผลท ำให้กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
เปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วจะต้องมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อ
กำรเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดยบริษัท Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited หรือไมก็่ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ำย
เงินทนุ ซึง่อำจสง่ผลให้ในชว่งเวลำดงักลำ่วกองทนุอำจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศมำกกวำ่ 1 กองทนุก็ได้ 
 

หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคัดเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเลิก
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ   โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยและส ำรองค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง ของกองทนุ (ถ้ำมี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองตอ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกองทนุทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ผู้ ลงทนุทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุ น และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุข้ำงต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของ
กองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำรน ำเงินไปลงทุนใน
ตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/
หรือเลิกกองทนุดงักลำ่ว 
 

9. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลัก และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกั 
 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้ำใจเก่ียวกับสถำนะของกองทนุรวม และ
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วด้วย 
 

อยำ่งไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่ำงประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำร
ลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลำ่ว  
 

10. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้ลงทนุได้ 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงนิลงทุน : 

- โอกำสที่จะได้รับจำกผลก ำไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเน่ืองมำจำกมลูค่ำที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ โดยจะได้รับเม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูค้ำที่เป็นบคุคลธรรมดำไมต้่องเสียภำษีจำกก ำไรสว่นเกินดงักลำ่ว 

  



หน้า 5 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือการเล้ียงชีพ - ***              บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุศรี จ ากัด       

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน 
  มีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม ่อยำ่งไร 

- ไมมี่ 
  กองทนุรวมนีมี้จ ำนวนเงินทนุโครงกำร (fund size) เทำ่ใด 

- 3,000 ล้ำนบำท และในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ 
ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรซึง่เทำ่กบั 450 ล้ำนบำท  ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร  
(ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ ำนวนที่เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้ง 
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ  

  กองทนุรวมนีเ้หมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลำเทำ่ใด 
- เหมำะสมส ำหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที่ประสงค์จะได้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ที่ต้องกำรกระจำยกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 
- ผู้ลงทนุต้องมีระยะเวลำกำรลงทนุในกองทนุนีโ้ดยให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในกองทนุ
รวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอยำ่งถกูต้อง 

  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
เน่ืองจำกกองทนุนีจ้ะน ำเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในตำ่งประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ่งมีนโยบำยลงทนุในหุ้นของบริษัทตำ่งๆ ในประเทศที่พฒันำ
แล้วทัว่โลก เงินลงทนุของทำ่นอำจได้รับผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทนุหลกั) 
- กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ 

  กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที่มุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อยำ่งไร 
- ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลำบญัชีอยำ่งไร 
- วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัที่ 31 ตลุำคม 2560 
- วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 31 ตลุำคม 

2. ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอยำ่งไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ 2,000 บำท แตไ่มเ่กิน 500,000 บำท ซึง่ค ำนวณเป็นหนว่ยลงทนุได้โดยน ำจ ำนวนเงินที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ   หำรด้วย 
รำคำขำยหน่วยลงทนุซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หน่วยลงทนุ บวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เชน่ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 10,000 บำท ในวนัที่ .............. 
ซึง่มีรำคำขำยหน่วยลงทนุเทำ่กบั 10.15 บำทตอ่หน่วย ทำ่นจะได้รับจ ำนวนหน่วยลงทนุเทำ่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หำรด้วย 10.15) เป็นต้น 

- ทำ่นสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุได้ในชว่งเสนอขำยครัง้แรกระหวำ่งวนัที่ 14 – 21 พฤศจิกำยน 2559 ได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร  โดยอำจช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ หรือบตัรเครดิต   ทัง้นี ้กรณีช ำระด้วยบตัรเครดิตต้องจองซือ้ที่บริษัท
จดักำรภำยใต้เงื่อนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดเทำ่นัน้ โดยผู้จองซือ้ที่ช ำระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมกำรสัง่จำ่ยในนำม  “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเ้พ่ือกำรเลีย้งชีพ” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวนั วนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือ
รำยยอ่ย ธนำคำรออมสิน  หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม 

- ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตัง้แต่วนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของ
กองทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตำ่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำรหรือ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นต้น 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

- ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมควำมประสงค์โดยไมมี่ก ำหนดมลูคำ่และ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ เร่ิมตัง้แตว่นัที่ 
25 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป ซึง่สำมำรถท ำได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุภำยในเวลำ 15.30 น.  ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำ่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร หรือระบบอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจดักำรหรือบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นต้น 
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  กรณีใดที่บริษัทจดักำรสงวนสิทธิไมข่ำยหน่วยลงทนุ 

- บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไมข่ำยหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

- บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรือ
เพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึง
กองทรัพย์สินของบคุคลดงักลำ่วและบริษัทหรือห้ำงหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือ
ระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัทีก่ลำ่วมำข้ำงต้น 

  กองทนุรวมนีมี้ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว และกำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ไว้อยำ่งไร 

กองทนุรวมนีมี้ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว และกำร
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้ระบอุยูใ่นรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมข้อ 10.  ข้อ 11.  และข้อ 12. ตำมล ำดบั 

  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอยำ่งไร 

- (1) ในชว่งเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  

เปิดให้สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้เฉพำะกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน  กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงินพลสั   กองทนุเปิดกรุงศรีมนัน่ี  กองทนุ
เปิดกรุงศรีตรำสำรเพ่ิมทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมำร์ทตรำสำรหนี ้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรเสนอขำยฯ วนัสดุท้ำย 

- (2) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดให้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตำมประกำศ “ตำรำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของ บลจ. กรุงศรี จ ำกดั” ซึง่บริษัท
จดักำรได้ประกำศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อยำ่งไร 

- ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ ำหน่ำย จำ่ย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จำกชอ่งทำงใด  
- ทำ่นสำมำรถตดิตำมข้อมลูเก่ียวกบัมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนีมี้กำรออกและสง่มอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม ่อยำ่งไร 

- กองทนุรวมนีจ้ะใช้ระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งเทำ่นัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้ำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอยำ่งไร   
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมส่ำมำรถถือครองหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด   ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสียงในกำรลงมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุเกินอตัรำดงักลำ่ว 

  ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทใด จะมีชอ่งทำงและวิธีกำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำร
ด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำรเพ่ิมเติม หรือไม ่อยำ่งไร 
- ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจสอบแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจดักำรได้เปิดเผยไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัท
จดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

  กองทนุรวมนีมี้ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบำยกำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสูก่ระบวนกำร
ดงักลำ่วหรือไม ่อยำ่งไร 

- ผู้ลงทนุสำมำรถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดักำร โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ - ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์  0-2256-2316 
- กองทนุรวมนีมี้นโยบำยกำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสูก่ระบวนกำรดงักลำ่ว ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎบิตัิไมเ่ป็นไป
ตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสูก่ำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
  ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทจดักำร  

- กรรมกำรของบริษัทจดักำร มี 8 คน ตำมรำยชื่อดงัตอ่ไปนี ้
 (1) นำยพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นำงสำวศิริพร สินำเจริญ 
 (3) นำงสนุทรี ลีภ้ำกรณ์ (4) นำยฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
 (5) นำยสรุจกัษ์ โกฏิกลุ (6) นำยสยำม ประสิทธิศิริกลุ 
 (7) นำยซโึทม ุคำมำกำตะ (8) นำยซดูำร์โก ฮำร์โซโน่ 

  - จ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมดภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร เทำ่กบั 89 กองทนุ 
- มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 283,103 ล้ำนบำท 

  รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ (investment committee) 

 ชื่อ นำมสกลุ ต าแหน่ง 
 (1) นำงสำวศิริพร  สินำเจริญ กรรมกำรผู้จดักำร 
 (2) นำงสภุำพร  ลีนะบรรจง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กลุม่กำรลงทนุ 
 (3) นำยศิระ คลอ่งวิชำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทนุตรำสำรหนี ้
 (4) นำยวิพธุ  เอือ้อำนนัท์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทนุตรำสำรทนุ  
 (5) นำงสำวจิตอำรีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตัิกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 (6) นำงสำวปริศนำ เทียมบญุกิจ ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยก ำกบัและดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
 (7) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื่นภิบำล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทนุ 
 (8) นำงสำวพรทิพำ  หนึ่งน ำ้ใจ ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
 (9) นำยฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
 (10) นำยธีรภำพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
 (11) นำงสำวรัมภำรัจน์ ยธุำนหสั ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
 (12) นำยฑลิต  โชคทิพย์พฒันำ ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
 (13) นำยสำธิต บวัช ู ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
 (14) นำงสำวสำวิณี สขุศรีวงศ์ ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
 (15) นำยพฒันศรณ์ เผอิญโชค ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
 (16) นำยจำตรัุนต์ สอนไว ผู้จดักำรกองทนุตำ่งประเทศและพฒันำผลติภณัฑ์ 
 (17) นำยศภุจกัร เอิบประสำทสขุ ผู้จดักำรกองทนุตำ่งประเทศและพฒันำผลติภณัฑ์ 
 (18) นำยพลสิทธ์ิ  อำหนุยั ผู้ชว่ยผู้จดักำร สว่นกองทนุตำ่งประเทศและพฒันำผลิตภณัฑ์ 
 (19) นำงสำวฉัตรแก้ว เกรำะทอง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 
 (20) นำยเกียรติศกัดิ์  ประชำอนสุรณ์ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 
 (21) นำยปีติ ประติพทัธ์ิพงษ์ นกัวิเครำะห์ 
 (22) นำยกวิฬ เหรียญเสำวภำคย์ นกัวิเครำะห์ 
 (23) นำยธนียะ  เภำสู ่ นกัวิเครำะห์ 
 (24) นำงสำวคณุธิดำ  ดนพูิพกัษ์ นกัวิเครำะห์ 
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  รำยชื่อผู้จดักำรกองทนุ (fund manager) ประวตัิกำรศกึษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกองทนุรวม รวมทัง้หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของผู้จดักำรกองทนุดงักลำ่ว 

ชื่อ นำมสกลุ ประวตัิกำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นำยวิพธุ เอือ้อำนนัท์ - ปริญญำโท สำขำพำณิชยศำสตร์
และเศรษฐศำสตร์, The University of 
New South Wales 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 
- นกัค้ำเงินตรำตำ่งประเทศ 

นำยฑลิต โชคทิพย์พฒันำ - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 
 

นำยสำธิต บวัช ู - ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี (กำรเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บล. ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 

นำงสำวสำวณีิ สขุศรีวงศ์ - ปริญญำโท สำขำบญัชี (กำรเงิน) 
จฬุำกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
 

นำยพฒันศรณ์ เผอิญโชค 
 

- ปริญญำโท สำขำบญัชีและกำรเงิน 
London School of Economics, UK 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
(เกียรตินิยม) The University of 
Nottingham, UK 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะห์กำรลงทนุ 
 

นำยจำตรัุนต์ สอนไว - ปริญญำโท สำขำกำรเงินและ
กำรตลำด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 
- บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดักำรกองทนุตรำสำรหนีแ้ละ
กองทนุรวมตำ่งประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นำยศภุจกัร เอิบประสำทสขุ 
 

- ประกำศนียบตัร สำขำบริหำรธุรกิจ 
MIT Sloan School of  Management, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
Fudan University ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
- ปริญญำโท สำขำกำรลงทนุและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง สถำบนับณัฑิต 
พฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 
- มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
 
- ExxonMobil Limited, U.S. 

- ผู้จดักำรกองทนุที่ลงทนุใน
หลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 
- อำจำรย์พิเศษ ภำควิชำกำรเงิน 
(หลกัสตูรนำนำชำติ) 
- US Upstream Coordinator 
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  รำยชื่อผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  
- รำยชื่อผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 

 (1) ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) (2) บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 
 (3) บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) (4) บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
 (5) บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (6) บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินำคิน จ ำกดั 
 (7) บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) (8) บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 (9) บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ำกดั (10) บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
 (11) บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (12) บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 (13) บริษัท หลกัทรัพย์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (14) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) 
 (15) บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) (16) บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ำกดั 
 (17) บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (18) บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 (19) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซำ่ จ ำกดั (20) บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 (21) บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (22) บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 (23) บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จ ำกดั (24) บริษัท หลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ำกดั 
 (25) บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (26) บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 (27) ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย จ ำกดั (มหำชน) (28) ธนำคำรไทยเครดิต เพ่ือรำยยอ่ย 
 (29) บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ำกดั (30) บริษัท หลกัทรัพย์อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 (31) บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) (32) บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั 
 (33) บริษัทหลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ำกดั (34) บริษัทหลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จ ำกดั 
 (35) บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) (36) บริษัท หลกัทรัพย์นำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุบรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 - รำยชื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 
 - รำยชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท์  0-2256-2316 
  ทัง้นี ้นอกจำกหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
  ทำ่นสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมนีไ้ด้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ

บริษัทจดักำร 
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ข้อมูลส าคัญอ่ืน :   
 

1. กราฟแสดงผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพไปลงทุน  โดยค านวณเป็นสกุลเงินไทยบาท  

 

หมายเหตุ : 
(1)  ที่มำ Bloomberg ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยำยน 2554 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2559 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนำคต 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

ปัจจัยบวก 

(1) พฒันำกำรในกลุม่อตุสำหกรรมผู้บริโภคและกลุม่ซอฟแวร์ 
(2) รำยรับของบริษัทที่กองทนุถืออยูมี่กำรปรับตวัสงูมำกกวำ่ที่ได้คำดกำรณ์ไว้ 
(3) กำรปรับเปลี่ยนควำมชื่นชอบของนกัลงทนุสูก่ลุม่อตุสำหกรรมที่เน้นคณุภำพมำกขึน้ 
ปัจจัยลบ 
(1) กำรปรับตวัเพิ่มขึน้ของหุ้นในกลุม่ที่กองทนุไมไ่ด้ถือครอง เชน่ กลุม่ธนำคำรและกลุม่พลงังำน 
(2) ควำมผนัผวนของคำ่เงินในกลุม่ประเทศตลำดเกิดใหมท่ี่ยงัคงเป็นไปอยำ่งตอ่เน่ือง 
(3) กำรควบคมุที่เข้มงวดและกว้ำงขวำงขึน้ของภำครัฐตอ่ธุรกิจยำสบู 

หมายเหตุ:  ข้อควำมที่เก่ียวกับปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุข้ำงต้นนี ้เป็นควำมเห็นหรือทศันะส่วนตวัของผู้ จดัท ำโดยทีมงำนฝ่ำยกำรลงทนุของ
บริษัทจดักำร ซึง่มิได้หมำยถึงควำมถกูต้องหรือสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมลูดงักล่ำวแต่อย่ำงใด อีกทัง้มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อชกัชวนหรือชีน้ ำกำรลงทุนใน
กองทนุนีโ้ดยเฉพำะหรือเป็นกำรทัว่ไปแตอ่ยำ่งใด ผู้ลงทนุพงึใช้ข้อมลูนีป้ระกอบข้อมลูและควำมเห็นอ่ืนๆ รวมถึงวิจำรณญำนของตนในกำรตดัสินใจลงทนุ 
ให้เหมำะสมตำมลกัษณะและวตัถปุระสงค์ของผู้ลงทนุ 
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ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียงของกองทุนไทย 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ควำมเสี่ยงจำกภำวะธุรกิจและอตุสำหกรรมที่เก่ียวข้อง ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กองทุนจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของผู้ ออกตรำสำร และ /หรือกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ ออกตรำสำรเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรหนี/้เงินฝำกที่กองทุนรวมไปลงทุน อำจมีกำรผิดนัดช ำระหนี ้โดยบริษัทผู้ออกตรำสำรหนี /้เงินฝำกนัน้ ๆ ไม่สำมำรถช ำระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ให้กองทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก ำหนด  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกลงทนุในตรำสำรหนี/้เงินฝำกที่มีคณุภำพ โดยเงินฝำก/ตรำสำรหนีห้รือผู้ออกตรำสำรหนีข้องบริษัทเอกชนทัว่ไปจะต้องได้รับกำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝำกธนำคำร และตรำสำรหนีภ้ำครัฐ  ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัด
ช ำระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ในระดบัต ่ำ กองทนุจงึมีควำมเสี่ยงประเภทนีต้ ่ำ 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่อำจจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำตรำสำรหรือรำคำ
หุ้นที่กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้  และอำจขึน้อยู่กับแนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผันผวนของค่ำเงิน ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษัทผู้ออก
ตรำสำร ปริมำณกำรซือ้ขำยหุ้น เป็นต้น  ดงันัน้ หำกรำคำหุ้นที่ลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึน้ จะสง่ผลให้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ่มขึน้ได้เชน่กนั 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรลงทนุในกองทนุหลกัโดยมสีดัสว่นกำรลงทนุที่เหมำะสมและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ กำรเมือง และภำวะตลำดเงินซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทนุไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่ลงทนุได้ในรำคำที่เหมำะสมและภำยในระยะเวลำอนัสมควร   ทัง้นี ้กำรที่กองทนุน ำเงินลงทนุไป
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมตำ่งประเทศที่เน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทต่ำงๆ ใน
ประเทศที่พฒันำแล้วทัว่โลก  ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ขำดสภำพคลอ่งของตรำสำร อำจมีควำมเสี่ยงที่ไมส่ำมำรถขำยตรำสำรที่กองทนุลงทนุไว้ได้หรือขำยตรำสำรใน
รำคำที่ไมเ่หมำะสม สง่ผลให้ผู้ลงทนุอำจขำยคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้รำคำหรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้    
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรที่กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก หรือตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ เพื่อรักษำสภำพคล่องของกองทนุและลดควำม
เสี่ยงจำกกำรรับช ำระคืน จงึท ำให้ชว่ยลดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุได้ 

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange Rate Risk): 
เน่ืองจำกกองทุนน ำเงินลงทนุซึ่งเป็นเงินบำทไปลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินของทัง้สองสกลุเงินได้  กลำ่วคือ หำกคำ่เงินบำทมีคำ่แข็งขึน้จำกวนัที่กองทนุเข้ำลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงินตำ่งประเทศที่เข้ำลงทนุนัน้ (เช่น จำก 30.00 
บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)  จะท ำให้มลูค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทนุเม่ือค ำนวณเป็นสกุลเงินบำทน้อยลง ในทำงตรงกันข้ำมหำก
คำ่เงินบำทมีคำ่ออ่นลง (เช่น จำก 30.00 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะท ำให้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเม่ือค ำนวณเป็นสกุล
เงินบำทมำกขึน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่ง
จะลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลเงินต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึน้ได้จำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่ำงเช่น กรณีค่ำเงินต่ำงประเทศของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่ำ อย่ำงมี
นยัส ำคญั และอำจมีต้นทนุส ำหรับกำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเสี่ยง โดยท ำให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจำกต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ทัง้นี ้กำรป้องกนัควำมเสี่ยง
จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินดงักลำ่ว อำจไมส่ำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงได้ทัง้หมด และหำกคำดกำรณ์ผิดจะท ำให้เสียโอกำสในกำรได้รับผลตอบแทน
ที่มำกขึน้ 

6. ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  
กำรที่กองทนุมีกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน อำจมีควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของบริษัทที่เป็นคูส่ญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำนัน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะท ำกำรวิเครำะห์สถำนะหรืออนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคูส่ญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำอยำ่งระมดัระวงั และสม ่ำเสมอ หำกมีกำรปรับตวัในทำง
ลบอยำ่งมีนยัส ำคญั  บริษัทจดักำรจะพิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทนุให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 



หน้า 12 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือการเล้ียงชีพ - ***              บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุศรี จ ากัด       

7. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ โดยที่บริษัทจดักำรเข้ำเป็นคู่สญัญำที่กระท ำนอกศนูย์สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (OTC) อำจมีควำมเสี่ยงที่คู่สญัญำ 
(Counterparty) ไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำดงักลำ่วได้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะเลือกคูส่ญัญำกบัสถำบนักำรเงินที่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเลือกสถำบนักำรเงิน
ต่ำงประเทศที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade) หรือสถำบนักำรเงินหรือผู้ ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ สงัคมและกำรเมือง ตลอดจนประสิทธิภำพขององค์กรที่เก่ียวข้องกบัตลำดเงินตลำดทนุ รวมถึงข้อจ ำกัดทำงด้ำน
กฎหมำย และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของประเทศที่กองทนุไปลงทนุ   ทัง้นี ้ควำมเสี่ยงดงักล่ำว อำจส่งผลให้เกิดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรที่ลงทนุ  สภำพ
คลอ่ง  สภำวะตลำด  อตัรำเงินเฟ้อ  หรืออตัรำแลกเปลี่ยนที่เก่ียวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึง่อำจท ำให้กองทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนตำมที่คำดหวงัไว้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทนุ รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วอยำ่งถ่ีถ้วนรอบคอบ 

9. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  
กองทนุอำจได้รับผลกระทบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ข้อก ำหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลในกำรบริหำรประเทศ ซึ่งรวมถึงช้อจ ำกัดของ
กำรเคลื่อนย้ำยเงินตรำตำ่งประเทศเข้ำ-ออกโดยเสรี สง่ผลให้กองทนุอำจไมส่ำมำรถน ำเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงิน ตลำดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐำนต่ ำงๆ ของประเทศที่กองทนุ
ลงทนุอยำ่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อำจชว่ยลดควำมเสี่ยงในสว่นนีไ้ด้ 
 
 
ความเส่ียงของกองทุนหลัก 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้น 

กองทนุที่ลงทนุในหุ้นจะมีควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนในตลำดหลกัทรัพย์ และอำจขำดทนุเป็นจ ำนวนมำกได้ รำคำหุ้นอำจได้รับอิทธิพลจำกหลำยปัจจยัทัง้ในตวั
บริษัทเอง กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง แนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ อตัรำเงินเฟ้อและอตัรำดอกเบีย้ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท แนวโน้มด้ำน
ประชำกำร และภยัพิบตัิตำ่งๆ 

- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (เชน่ ADRs, GDRs and EDRs) คือ ตรำสำรที่แสดงถึงหุ้นในบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยนอกตลำดที่มีกำรซือ้ขำย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงดงักลำ่ว  และถึงแม้วำ่จะมีกำรซือ้ขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงในตลำด
หลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรยอมรับ ก็อำจมีควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัตรำสำรประเภทดงักลำ่วที่ควรพิจำรณำ เชน่ หุ้นที่เป็นสินทรัพย์อ้ำงอิงของตรำสำรอำจมีควำม
เสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำแลกเปลี่ยน หรือควำมเสี่ยงในกำรสญูเสียหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี ้

กำรลงทนุในตรำสำรหนีจ้ะมีควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้และด้ำนเครดิต และควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ เชน่ หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่ให้
ผลตอบแทนสงู หลกัทรัพย์ที่เกือ้หนนุด้วยสินทรัพย์ หรือเงินกู้ตำ่งๆ 
หลกัทรัพย์ประเภทหนีมี้ควำมเสี่ยงทีผู่้ออกหลกัทรัพย์อำจไมส่ำมำรถช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ตำมภำระหน้ำที่ได้ (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต) และรำคำตรำสำรหนีอ้ำจ
มีควำมผนัผวนเน่ืองจำกปัจจยัตำ่งๆ เชน่ ควำมออ่นไหวของอตัรำดอกเบีย้ มมุมองของตลำดด้ำนกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และสภำพ
คลอ่งของตลำดโดยทัว่ไป (ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด) กองทนุอำจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีซ้ึง่มีควำมออ่นไหวตอ่อตัรำดอกเบีย้  อตัรำดอกเบีย้ที่ปรับสงูขึน้มกัจะ
ลดมลูคำ่ของตรำสำรหนี ้ในขณะที่อตัรำดอกเบีย้ที่ลดลงจะเพ่ิมมลูคำ่ของตรำสำรหนี ้ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุจงึขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์และ
กำรตอบสนองตอ่ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด และขึน้อยูก่บักำรใช้กลยทุธ์ที่เหมำะสมในกำรเพ่ิมผลตอบแทนสงูสดุ ในขณะเดียวกนัก็พยำยำมลดควำม
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเงินทนุที่ใช้ในกำรลงทนุ 
 
  



หน้า 13 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือการเล้ียงชีพ - ***              บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุศรี จ ากัด       

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ 

กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน รวมถึงออปชัน่ของยโุรปและอเมริกำ หลกัทรัพย์ตวัใดตวัหนึ่ง สกลุเงิน คอลออปชัน่และพทุออปชัน่ในตระกร้ำ
หลกัทรัพย์หรือดชันีหลกัทรัพย์ ดชันีหลกัทรัพย์ประเภททนุ และฟิวเจอร์ควำมผนัผวน อตัรำดอกเบีย้ ยโูรดอลลำร์ และฟิวเจอร์กระทรวงกำรคลงัของสหรัฐ สญัญำ
สว่นตำ่ง (CFDs) สวอปสกลุเงินใดสกลุเงินหนึ่ง สวอปกำรผิดนดัช ำระหนี ้สวอปอตัรำดอกเบีย้ สวอปดชันีรำคำผู้บริโภค (CPI) สวอปควำมเสี่ยงเครดิตและควำม
เสี่ยงตลำดของสินทรัพย์อ้ำงอิง ตรำสำรจดัโครงสร้ำง ใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสำมญั สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำสกลุเงิน และตรำสำรที่ออกโดยนกัลงทนุสถำบนั
ตำ่งชำติที่จดทะเบียนในประเทศแตข่ำยให้แก่นกัลงทนุตำ่งชำติที่ไมไ่ด้จดทะเบียนอีกทอดหนึ่ง  ถึงแม้กำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์อยำ่งระมดัระวงัอำจเป็นประโยชน์ แต่
ตรำสำรอนพุนัธ์ก็มีควำมเสี่ยงที่แตกตำ่งไปจำกควำมเสี่ยงที่พบในกำรลงทนุแบบเดิมๆ และในบำงกรณีก็มีควำมเสีย่งมำกกวำ่ หำกมีกำรระบไุว้ในนโยบำยกำร
ลงทนุ กองทนุอำจใช้กลยทุธ์กำรลงทนุที่หลำกหลำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงบำงประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน  กลยทุธ์เหลำ่นีอ้ำจรวมถึงกำรใช้ตรำสำรอนพุนัธ์ 
เชน่ ออปชัน่ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั สวอป และ/หรือ ฟิวเจอร์  ทัง้นีก้ลยทุธ์ดงักลำ่วอำจไมป่ระสบควำมส ำเร็จและท ำให้กองทนุขำดทนุ 
นอกจำกนีต้รำสำรอนพุนัธ์ยงัมีควำมเสี่ยงเฉพำะ  ควำมเสี่ยงเหล่ำนีเ้ก่ียวข้องกบัควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจดักำร ควำมเสี่ยงด้ำนคูส่ญัญำ ควำม
เสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง ควำมเสี่ยงในกำรประเมินรำคำผิดหรือไมเ่หมำะสมของตรำสำรอนพุนัธ์ และควำมเสี่ยงที่ตรำสำรอนพุนัธ์ อำจไมส่มัพนัธ์อยำ่งสมบูรณ์แบบ
กบัสินทรัพย์อ้ำงอิง อตัรำดอกเบีย้ และดชันี 
 
ความเส่ียงของตลาดเกิดใหม่ 

บำงประเทศในตลำดเกิดใหม ่มีควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำรเวนคนืสินทรัพย์ กำรถกูเรียกเก็บภำษีส ำหรับผู้ มีรำยได้สงู ควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมืองหรือสงัคม หรือกำร
พฒันำทำงกำรทตูซึง่อำจกระทบกำรลงทนุในประเทศเหลำ่นี ้อีกทัง้อำจมีข้อมลูเผยแพร่เก่ียวกบัตรำสำรทำงกำรเงินน้อยกวำ่ปกติ และบริษัทตำ่งๆ ในบำงประเทศ
อำจไมอ่ยูภ่ำยใต้ข้อบงัคบัวำ่ด้วยมำตรฐำนและข้อก ำหนดทำงกำรบญัชี กำรตรวจสอบ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศทีคุ่้นเคย ตลำดกำรเงิน
บำงแหง่แม้โดยทัว่ไปจะมีปริมำณกำรซือ้ขำยเพ่ิมขึน้แตส่ว่นใหญ่ก็ยงัเป็นกำรซือ้ขำยในปริมำณที่น้อยกวำ่ในตลำดที่พฒันำแล้วมำก และหลกัทรัพย์ของหลำยบริษัท
อำจมีสภำพคลอ่งน้อยกวำ่และรำคำหลกัทรัพย์อำจผนัผวนมำกกวำ่หลกัทรัพย์ของบริษัทที่เทียบเคียงในตลำดที่มีขนำดใหญ่กวำ่ นอกจำกนีร้ะดบักำรควบคมุและ
ก ำกบัดแูลของรัฐบำลส ำหรับตลำดหลกัทรัพย์ สถำบนักำรเงิน และผู้ออกหลกัทรัพย์ในประเทศตำ่งๆ ก็แตกตำ่งกนัไป รวมทัง้ลกัษณะที่นกัลงทนุต่ำงชำตลิงทนุใน
หลกัทรัพย์ในบำงประเทศ และข้อจ ำกดัในกำรลงทนุดงักลำ่ว อำจกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนลงทนุของกองทนุ 
 
ความเส่ียงของเงนิยูโร และยูโรโซน 

“ยโูรโซน” คือสหภำพเศรษฐกิจและกำรเงินของรัฐสมำชิก 19 ประเทศ ที่ใช้สกลุเงินยโูรเป็นสกลุเงินร่วมและเป็นเงินตรำอยำ่งเดียวที่ช ำระหนีไ้ด้ตำมกฎหมำย  
ควำมส ำเร็จของสกลุเงินยโูรและยโูรโซนจงึขึน้อยูก่บัสภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองของรัฐสมำชิกและกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของแตล่ะรัฐและควำมสมคัรใจ
ของรัฐตำ่งๆ ในกำรยดึมัน่ในควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงกำรเงินและกำรสนบัสนนุรัฐสมำชิกรัฐอ่ืนๆ ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมีควำมกงัวลหลำยประกำรในตลำดเก่ียวกบัควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตซึง่เก่ียวข้องกบัรัฐบำลของบำงประเทศรวมถึงรัฐสมำชิกของยโูรโซน และควำมอยูร่อดตอ่ไปของยโูรโซน  ควำมเสี่ยงตอ่บริษัทรวมถึงควำมเป็นไปได้
ที่บำงประเทศจะเลิกใช้สกลุเงินยโูร กำรแตกสลำยของยโูรโซน หรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆ ซึง่อำจสง่ผลให้มีกำรน ำสกลุเงินประจ ำชำติกลบัมำใช้ใหม่ 
กำรผิดนดัช ำระหนีข้องรัฐใดๆ ในสว่นของหนีใ้นสกลุเงินยโูร หรือกำรถูกลดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือยำ่งมีนยัส ำคญัของรัฐใดๆ ในยโูรโซนอำจสง่ผลกระทบในทำงลบ
อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่บริษัทและกำรลงทนุของบริษัท  กองทนุอำจด ำเนินงำนในสกลุเงินยโูร และ/หรืออำจถือสินทรัพย์ที่อยูใ่นสกลุเงินยโูรทำงตรงหรือในฐำนะ
หลกัประกนั และอำจเกิดกรณีที่มลูคำ่และ/หรือสภำพคลอ่งของกำรลงทนุลดลงอนัเป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในยโูรโซน 
นอกจำกนี ้บริษัทจดักำรลงทนุและ/หรือ คูส่ญัญำของบริษัท ธนำคำร ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ และผู้ ให้บริกำร อำจมีควำมเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศเหลำ่นีห้รือ
สกลุเงิน และกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือกำรถกูลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออำจกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัิตำมสญัญำ และ/หรือกำรให้บริกำรส ำหรับบริษัทได้ 
ในกรณีที่รัฐสมำชิกหนึ่งหรือหลำยรัฐออกจำกยโูรโซน หรือมีกำรละทิง้สกลุเงินยโูรอยำ่งสิน้เชิง อำจมีผลกระทบในทำงลบที่มีนยัส ำคญัตอ่กองทนุ และมลูคำ่กำร
ลงทนุ รวมถึงควำมเสี่ยงวำ่จะมีกำรเปลี่ยนสกลุเงินยโูรไปใช้สกลุเงินอ่ืน กำรถกูควบคมุเงินทนุ และควำมไมแ่น่นอนทำงกฎหมำยในด้ำนควำมสำมำรถในกำรบงัคบั
ให้ปฏิบตัติำมหน้ำทีแ่ละช ำระหนีต้ำมสญัญำ 
 
หมายเหตุ:  

(1) ข้อควำมในส่วนของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถกูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส ำคญัและจดัแปลมำจำกต้นฉบบั
ภำษำองักฤษ  ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกตำ่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษ ให้ถือตำมต้นฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้
สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

 

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ 

[*เปรียบเทียบกบั 
อตัรำสว่นกรณี 
กองทนุรวมทัว่ไป] 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน  หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง  (company limit)  
- กำรลงทนุในเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่น
อนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้  

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 20 

- กำรลงทนุในเงินฝำกของสถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่น
อนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 15 

- กำรลงทนุในทรัพย์สินของผู้ออก/คูส่ญัญำที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้ 
(1) ในประเทศ 
(2) ตำ่งประเทศ 

 
 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 
ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 

 
 

15 
15 

 
 
15 
15 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- กำรลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่กิจกำรใดกลุม่กิจกำรหนึ่ง    ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 30 
อัตราส่วนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)   

- กำรลงทนุในเงินฝำก บตัรเงินฝำก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน ทัง้นี ้ไมน่บัรวม      
เงินฝำกของสถำบนักำรเงินตำ่งประเทศ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 45 

- กำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ 
  กองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

ลงทนุไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 
(เฉลี่ยในรอบปีบญัชี) 

80 10 

 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 
คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ) 

   อัตราตามโครงการ 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกิน 4.35 

 ০ คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.00 (เก็บจริง 0.80) 
 ০ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.10 (เก็บจริง 0.03) 
 ০ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.15 (เก็บจริง 0.15) 
 ০ คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ ไมมี่ 
 ০ คำ่ธรรมเนียมในกำรสอบบญัช ี ตำมที่จำ่ยจริง 
 ০ คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัให้มีผู้ประกนั ไมมี่ 
 ০ คำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ)    
 ০ คำ่ใช้จำ่ยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ  ตำมที่จำ่ยจริง และไมเ่กิน 0.10    
 ০ คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน ๆ  

คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และสง่เสริมกำรขำย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ตำมที่จำ่ยจริง 
 

ตำมที่จำ่ยจริง และไมเ่กิน 1.00 ของ 
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 

ตำมที่จำ่ยจริง และไมเ่กิน 1.00 ของ 
มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้  
 ০ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อ่ืนใดที่

เกิดขึน้จากการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ ตามที่จา่ยจริง เชน่ 
คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินในตา่งประเทศ หรือ คา่สง่เอกสารไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตำมที่จำ่ยจริง 

หมำยเหต:ุ คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยข้ำงต้น ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใด และภำษีดงักลำ่วจะถือเป็นภำระของกองทุน 
 

 



หน้า 15 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือการเล้ียงชีพ - ***              บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุศรี จ ากัด       

 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูคำ่หน่วยลงทนุ) 

   อัตราตามโครงการ 
 ০ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

- ในการเสนอขายครัง้แรก :  
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 
ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 

 ০ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
 ০ คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

- สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ 
  ในการเสนอขายครัง้แรก : 
  ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- สบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ 

 
 

ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 2.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 

 ০ คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย และ เศษของ 
1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ: คำ่ธรรมเนียมกำรขำย  คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  หรือคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ที่เรียกเก็บจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรจะน ำเก็บเข้ำกองทนุ และถือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ  อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วใน
ภำยหลงัโดยไมน่ ำเก็บเข้ำกองทนุ และถือเป็นรำยได้ของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั โดยสง่จดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และ
ประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

 
 

ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงวา่ส านกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วน 
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั เชน่เดียวกนักบัที่
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอ่ืนเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดักำรใช้ข้อมลูในอดีตในกำรค ำนวณคำ่สมับรูณ์ของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทนุจงึมีควำมเสี่ยง หำก
สินค้ำหรือตวัแปรทีส่ญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำอ้ำงอิง (underlying) และทรัพย์สนิที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไมเ่ป็นไปตำมข้อมลูในอดีต ซึง่อำจ
สง่ผลให้กำรเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำไมส่ำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อยำ่งเต็มประสิทธิภำพ” 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 

ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความตา่ง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  
 
กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุตา่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุตา่งประเทศ หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดัการในตา่งประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเชน่เดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือชอ่งทาง
อ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการที่ค านวณ  
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ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้
ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการ
ที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท า
การสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุาต หมายถึง วงเงินที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
ค าอธิบายศพัท์เร่ืองการลงทนุของกองทนุเพ่ือประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึงค าศพัท์ที่ปรากฏในหวัข้อประเภทและ
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์  
 
“กลุม่กิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีทีส่ภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมายถึง กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมเปิด” หมายถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภาคตามโครงการจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
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“กองทนุรวมวายภุกัษ์” หมายถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
 
“กองทนุรวมสนึามิ” หมายถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
กิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบตัิที่เกิดขึน้เม่ือวนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใน 6 จงัหวดัภาคใต้  
 
“กองทนุ AI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก าหนดอายขุองทรัพย์สิน หรือครบอายขุอง
รอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  
 
“กองทนุ FIF” หมายถึง กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund)  
 
“กองทนุ infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมายถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ property” หมายถึง กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate)  
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเสี่ยงทัว่ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง  
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม  
 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ)  
 
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถ
เรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  
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“ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์” หมายถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ  
 
“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  
 
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
 
“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั แตไ่มร่วมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินของประเทศนัน้  
 
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย  
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจ
ในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์  
 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET  
 
“บริษัทยอ่ย” หมายถึง บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า และเปิดเผย
ลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นทีป่รากฏในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท า และ
เปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
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“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดประเภทหลกัทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภาระผกูพนั” หมายถึง ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
 
“ศนูย์ซือ้ขาย derivatives” หมายถึง ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากส านกังาน  
 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมายถึง หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมายถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่คูส่ญัญา  
 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 สว่นที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 87/2558 เร่ือง การลงทนุของกองทนุ  
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“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับการประกนัความเสี่ยงจาก
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกนัความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมส าหรับการ
มีภาระผกูพนัดงักลา่ว  
 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา  
 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือที่จดัท 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 ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“discount rate” หมายถึง อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทนุที่จะใช้ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้  
 
“DW” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทรัสต์หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
“group limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจการ มาค านวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  
 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา  
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“market price” หมายถึง มลูคา่ตามราคาตลาด  
 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ  
 
“NAV” หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมายถึง มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมายถึง กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
 
“Non-retail PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคลรายใหญ่  
 
“notional amount” หมายถึง มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives  
 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมายถึง สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 
2546  
 
“organized market” หมายถึง ศนูย์กลางที่จดัชอ่งทางการสื่อสารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้
ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้  
 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“P/N” หมายถึง ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคล (Private Fund)  
 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล  
 
“product limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ  
 
“PVD” หมายถึง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement)  
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“retail MF” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“retail PF” หมายถึง กองทนุสว่นบคุคลรายยอ่ย (retail Private Fund)  
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
“share warrants” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
 
“single entity limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา  
 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถ่ินที่อยู ่ซึง่เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนดั
ช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมายถึง สินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง  
 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri Global Brands Equity RMF  
 
1.3. ชื่อยอ่ :  KFGBRANRMF  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
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1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิารขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ยตุิการขาย
หน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลา
นัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
(2) ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏวา่ไมมี่ตราสารทีส่ามารถลงทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
สดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

(1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 
ของจ านวนเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการ (ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ านวนที่
เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการซึง่เทา่กบั 450 ล้านบาท บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุและ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรวงเงินลงทนุในตา่งประเทศให้กบักองทนุรวมไมเ่กินวงเงินตามที่ได้รับการจดัสรรจากหนว่ยงานที่มีอ านาจ  
 
(3) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศรวมกนัแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจดัสรรให้สามารถน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัสรรเงินลงทนุในตา่งประเทศให้กบักองทนุได้โดยไมต้่องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุที่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเป็นส าคญั  
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 0.00 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 0 หน่วย  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0.00 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

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

เพ่ือระดมทนุจากผู้ลงทนุทัว่ไปและน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศซึง่ลงทนุในหุ้นของบริษัทตา่งๆ ในประเทศที่พฒันาแล้ว
ทัว่โลกเป็นหลกั เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได้  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ตราสารทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสี่ยงตา่งประเทศ  
วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน  ล้านเหรียญ  
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3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

การกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 

บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได้ โดย ณ สิน้วนัใด อตัราสว่น
การกู้ยืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกิน
อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  
 
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :   

บริษัทจดัการจะใช้ตวัชีว้ดัตามกองทนหลกัคือ ดชันี MSCI World Index ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทา่คา่สกลุเงิน
บาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะด าเนินการแสดงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุควบคูไ่ปกบั
ตวัชีว้ดัที่เปลี่ยนแปลงนัน้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  
 

อยา่งไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก เชน่ ผู้ ให้บริการดชันี
มีการยกเลิกการค านวณดชันีซึง่กองทนุมีการน าดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็นต้น 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แตจ่ะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (“กองทนุหลกั”) ซึง่บริหาร
จดัการโดยบริษัท Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings 
for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึง่เป็นสมาชิกสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
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บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทนุ
หลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกลุเงิน เชน่ เงินเหรียญสหรัฐ ยโูร ปอนด์องักฤษ หรือ เยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลา่ว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสงิคโปร์ ซึง่ได้แก่ ประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือยโูร ในภายหลงัก็ได้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท าการซือ้ขายและ/หรือสกลุเงินที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดัการจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 
และประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
อนึ่ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึง่สามารถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแตล่ะคลาสของ
หน่วยลงทนุอาจมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน คา่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัขิองผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัท
จดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน Class Z อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความ
เหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตามที่ได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมได้จากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  
 
สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ ไปลงทุน :  
 
ช่ือกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund  ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดทะเบียนจดัตัง้ภายใต้

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

ลักษณะเฉพาะของ  
Class Z : 

(1) เป็น Class ที่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ  
(2) ขายให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และไมมี่การจา่ยเงินปันผล 

วันที่เสนอขายกองทุน : 10 มิถนุายน 2551 
วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุระยะยาวผ่านการลงทนุในหุ้นของบริษัทตา่งๆ ใน
ประเทศที่พฒันาแล้วทัว่โลก โดยจะเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลส าเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดย
พิจารณาจาก intangible assets เชน่ การมีเคร่ืองหมายการค้าเป็นที่รู้จกัทัว่โลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า หรือ
กลวิธีการจดัจ าหน่าย เป็นต้น 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในหุ้นบริุมสิทธ์ิ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธ์ิ ใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้น และหลกัทรัพย์อ่ืนที่อ้างอิงกบัหุ้น เพื่อให้ได้ผลก าไรจากบริษัทตา่งๆ ในประเทศที่พฒันาแล้ว 
ประเทศในตลาดเกิดใหม ่และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึง่อาจลงทนุในหุ้น A-Shares ผ่าน 
Stock Connect ดงักลา่ว ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงเทา่นัน้ 

ตัวชีว้ัด (Benchmark) : MSCI World Index 
อายุโครงการ : ไมก่ าหนด 
บริษัทจัดการกองทุน : Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุน: 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์:  
http://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-
investment-funds/equity/global-brands.html 

 
  



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                          31/10/2016   Page 13 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class Z 
 

1. คา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
 (1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 
 (2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
 (1) คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 0.75  
 (2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวมทัง้หมด 

(Ongoing Charges) 
0.94 

(รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการแล้ว)  
 

หมายเหตุ:  
(1) ข้อความในส่วนของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัและจดัแปลมา
จากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ (ต่อ) :  
 
2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด  
 
3. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตาม
อตัราสว่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด ทัง้นี ้มิให้รวมถึงชว่งเวลาประมาณ 15 วนัท าการหลงัจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรกโดยนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึง่อยูใ่นชว่งระหวา่งรอการลงทนุ หรือชว่งเวลาประมาณ 15 วนัท าการก่อน
เลิกกองทนุ  
 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนั
ผวน เกิดภยัพิบตัิ เกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทนุ
โดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในชว่งระหวา่งรอการอนมุตัิการเพิ่มวงเงินลงทนุในตา่งประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลที่
จ าเป็นและสมควร และ/หรือในชว่งระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีทีมี่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนมาก กองทนุอาจ
ไมส่ามารถลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะทีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ใน
โครงการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะลงทนุ
ในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรายงานการไม่
สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
4. ในกรณีที่กองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีการลงทนุในตราสาร SIP เกินกวา่อตัราสว่นการลงทนุที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจดัการบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือให้อตัราสว่นการลงทนุในตราสาร SIP ดงักลา่ว ไมเ่กินกวา่หลกัเกณฑ์การลงทนุที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้หรือ
กรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า  
 

(2) หากการด าเนินการปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัข้างต้น มีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชี
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือก
กองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป  
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(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่
รวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ยและส ารองคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองตอ่
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุตามข้อ 4. ข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไมน่ าเร่ืองการลงทนุในหรือ
มีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ รวมถึงการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศทกุขณะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในชว่งด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
5. เงินลงทนุสว่นที่เหลือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทนุในตราสารหนีท้ี่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
securities) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(Unlisted securities) และตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  
 
6. บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ซึง่จะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงิน
ตา่งประเทศที่อาจเกิดขึน้ได้จากการลงทนุในตา่งประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตวัอยา่งเชน่ กรณีคา่เงินตา่งประเทศของ
หลกัทรัพย์ที่ลงทนุมีแนวโน้มออ่นคา่อยา่งมีนยัส าคญั ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น 
 
7. กองทนุอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เชน่ การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ด
ที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึง่พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เชน่ แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตกุารณ์ที่
อาจจะสง่ผลกระทบเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัของกองทนุ และคา่ใช้จา่ยในการเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงเทา่นัน้  
 
8. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global 
Brands Fund ไมเ่หมาะสมอีกตอ่ไป เชน่ มีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามที่
คาดไว้ หรือไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระท าผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้
การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเป็นภาระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global 
Brands Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  
 
เม่ือปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้นแล้วมีผลท าให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศ
กองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของ
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควติีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุ
ที่บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited หรือไมก็่ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในชว่งเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของ
กองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุก็ได้  
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หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัคา่ใช้จา่ยและส ารอง
คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองตอ่จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด
ของกองทนุทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบโดยพลนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศ
ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ก่ียวข้อง  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไมน่ าเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึง
การน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในชว่งด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
9. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการให้บคุลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย  
 
อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในชว่งด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว  
 
10. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
ลงทนุได้  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ
จดัสรรให้น าไปลงทนุในตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติมจากทางการ  
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3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
สว่นที่ 1. ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงินทัว่ไป  
 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่ 
1.1 ตราสารหนี ้ 
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Uderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้นนัน้มา บริษัท
จดัการต้องจ าหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่กองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ถือวา่ บริษัทจดัการมีการลงทนุ
ในหุ้นดงักลา่ว)  
1.3 ตราสาร Basel III  
1.4 ศกุกู 
 
2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
 
สว่นที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วย CIS กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ ต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่
ลงทนุในทองค าแทง่)  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวม (investing fund) สามารถลงทนุได้  
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวม (investing 
fund)  
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2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวม (investing fund)  
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม (investing fund)  
3. กรณีที่กองทนุรวมที่ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุรวมซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร์  
 
สว่นที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ  
 
2. ตราสารทีใ่ช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้
มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะ
สัน้ด้วย  
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่
สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                          31/10/2016   Page 18 

2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาทีน่่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผย
ตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านกังานก าหนดเพ่ิมเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
 
4. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ามน าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดังนี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดงักลา่ว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
กู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
4.3 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการดงันี  ้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้ราคาซือ้ เทา่กบั ราคาที่กองทนุช าระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo  
4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการต้องเรียกให้คูส่ญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือ
หลกัทรัพย์หรือตราสารทีส่ามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอนมา
ดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 
4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไมเ่กิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในสญัญาซึง่
ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการค านวณ  
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยูก่บัคูส่ญัญารายเดียวกนัและมีข้อตกลง
ก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิด
จาก reverse repo รายการอ่ืนได้  
4.6 discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคูส่ญัญา หลกัทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว  
 
สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. คูส่ญัญา ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
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1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
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 นิติบคุคลอ่ืนตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี  ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา (issuer 
rating) อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั (guarantor rating) อยูใ่นอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
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 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไมส่ามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระ
หนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเม่ือทวงถาม
หรือเม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ด้วย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยมืหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด  
อยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เทา่นัน้ ทัง้นี ้
ราคาของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง
แพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขดงันี ้ 
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6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเทา่นัน้  
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์
รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  
ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพ่ิมขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอ่ืนตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบั
ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ 
WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS  
 
สว่นที่ 1. ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงินตา่งประเทศทัว่ไป  
 
1. ประเภทของตราสารตา่งประเทศ ได้แก่  
1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Uderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้นนัน้
มา บริษัทจดัการต้องจ าหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่กองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักลา่ว มิให้ถือวา่ บริษัทจดัการมี
การลงทนุในหุ้นดงักลา่ว)  
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1.3 ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 
 
2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
 
สว่นที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที่เป็นดงันี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็น
สมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่ส านกังานก าหนด  
4. ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมีการจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพ
คลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุ
ในทองค าแทง่)  
4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวม (investing fund) สามารถลงทนุได้ในสดัสว่น มากกวา่หรือเทา่กบั 80% ของ 
NAV ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศนัน้  
4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวม (investing 
fund)  
4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวม (investing fund)  
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม (investing fund)  
5. กรณีที่กองทนุรวมที่ไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทนุที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบั
การลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย  
 
สว่นที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตา่งประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากตา่งประเทศของผู้ รับฝากดงัตอ่ไปนี  ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (derivatives) ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด  
อยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือราคาของ derivatives เทา่นัน้ ทัง้นี ้
ราคาของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่ง
แพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้อง
เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
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6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเทา่นัน้  
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม 
obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่
ก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์
รายนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  
ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพ่ิมขึน้ (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอ่ืนตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

  2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

  2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3. หน่วย CIS ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกนั 
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินการงานของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระ
ผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5. ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย 

5.3 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.4 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  

(1) 20% หรือ 

(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี ้

6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.1.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศหรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) 

6.1.4 เป็นตราสารที่อยูใ่นระบบของ organized market หรือ
เทียบเทา่ 

6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade และอยูใ่นระบบของ organized market 
หรือเทียบเทา่ 

6.3 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 

6.3.1 reverse repo 

6.3.2 OTC derivatives 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 15% (หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มี
ภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) ไมเ่กิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของคูส่ญัญา  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุใน derivatives on organized exchange ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit ของคูส่ญัญา  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตัว๋แลกเงินหรือตัว๋
สญัญาใช้เงิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขา
ในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย 
หรือคูส่ญัญา ดงันี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ และทรัพย์สินที่
กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม revese repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี (หรือในรอบอายุ
กองทนุ ส าหรับกองทนุที่มีอายโุครงการ < 1 ปี) 

- อตัราข้างต้นไมใ่ชก่บักองทนุที่อายโุครงการ หรืออายสุญัญาคงเหลือ < 
6เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุที่มีอายทุัง้โครงการหรืออายทุัง้สญัญา > 1 ปี  

2. ทรัพย์สินดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยน
มือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4. securities lending ไมเ่กิน 25% 

5. ตราสารดงันี ้(total SIP)  

5.1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel 
III ที่ไมไ่ด้อยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเทา่
แตไ่มร่วมตัว๋แลกเงิน และตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 15% 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6. derivatives ดงันี ้

  6.1 hedging limit : ไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู ่

 
 

  

การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 

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

 
 

  

การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่
เพ่ือการลดความเสี่ยง 

6.2.1 กรณีกองทนุไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

ไมเ่กิน 25% ของ NAV 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารหนี ้และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนัน้ 
(ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินลา่สดุ) 

หมายเหต ุ: มลูคา่หนีส้ินรวม (total liability) ไมใ่ห้นบัรวมรายการเจ้าหนี ้
การค้ารายได้รับลว่งหน้า คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย และหนีส้ินของเจ้าหนีท้ี่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท เชน่ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั เป็นต้น 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไมเ่กิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทนุที่จดัตัง้ขึน้ใหมท่ี่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิใน
การเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จดัการ  
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินกวา่ 90 วนันบัตัง้แตว่นัที่ทรัพย์สิน
นัน้ขาดคณุสมบตัิระยะเวลา เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(3) เม่ือบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว  
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ เป็น
เวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  
(2) ไมล่งทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้น
แตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทนุในเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นที่ 3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักลา่ว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้  
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุให้
บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2. ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
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(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีทีกองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
 
4. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1. 
(2) หรือข้อ 2. (3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการ
ตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่ว
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ
แทนได้  
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัส่ง
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่น
การลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการที่จะออกจาก
กองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) ทกุรายจนกวา่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมมี่ผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่  

  



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                          31/10/2016   Page 29 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

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

5.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้ สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ  
 
ในกรณีที่ผู้สนใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะแจกจา่ยคูมื่อการลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุมีหน้าที่ต้อง
ศกึษาและปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในคูมื่อการลงทนุเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการลีย้งชีพอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุอยา่งถกูต้อง  
 
5.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการจองซือ้แตล่ะครัง้ 
ซึง่จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่
มลูคา่ขัน้ต า่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
การช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากบาง
กองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5. เร่ือง
“เอกสารหลกัฐานในการเปิดบญัช”ี และช าระเงินคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในด้านหน้าของ
หนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้ 
 
(1) กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน หรืออาจช าระด้วยบตัรเครดติซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จา่ยในนาม“บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                          31/10/2016   Page 30 

ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม หลงัจากที่ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้
หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแกผู่้จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ านวนแล้ว บริษัทจดัการอาจน าเงินทีไ่ด้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุง
ศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ” ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย 
บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ธนาคารออม
สิน หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในชว่งดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์กองทนุ และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
เกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไม่วา่ด้วยเหตใุด หรือกรณี
ที่เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมูลคา่จะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท า
การสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน 
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ  
 
(3) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และ
ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท า
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบูรณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แกผู่้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อน
ปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
(4) การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติม
ชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท า
การก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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5.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนและใบจอง
ซือ้ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือตามจ านวน
เงินทนุของโครงการไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทกุรายในวนัดงักลา่วตามสดัสว่นจ านวนหนว่ย
ลงทนุที่จองซือ้ของแตล่ะราย ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามที่โครงการก าหนดเก่ียวกับวนัและเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
5.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นและหรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยุติโครงการ
จดัการเน่ืองจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท าให้ไม่
สามารถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดัการจะช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัท
จดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนดอนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ใน
อตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัที่ครบก าหนด  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วดงักลา่ว จะใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
5.2.5. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
ข) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
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5.2.6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
 
(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยูใ่น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กลา่วมา
ข้างต้น  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

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

6.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ และคูมื่อการลงทนุ :  
 
วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามที่ก าหนดในข้อ 5.2.1.  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวโดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้า ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการ หรือตามวงเงินลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทจดัการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
6.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท ในการสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ ซึง่จะต้องไมเ่กิน 500,000 บาทถ้วน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคา่ขัน้ต า่ของการท ารายการ และ/หรือ ปรับลดมลูคา่ขัน้ต า่ของการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
การช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากบาง
กองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลาดงักลา่วทีแ่น่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุป
ข้อมลูส าคญั (Fund fact sheet)” และ “สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรกตอ่ไป  
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6.2.2.1. บริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงิน
โอน ค าสัง่หกับญัชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผู้สนบัสนนุที่รับค าสัง่ซือ้ หรือหกับญัชี
บตัรเครดิตซึง่จะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลังซึง่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และ
ขีดคร่อมสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออม
ทรัพย์ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี ธนาคารฮอ่งกงและ
เซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม เม่ือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินคา่สัง่ซือ้วา่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วยงัไมส่ามารถน าเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น า
คา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้ โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้และ
จะด าเนินการให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
อนึ่ง มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. วิธีการซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารได้ทกุวนัระหวา่งเวลาให้บริการ ATM 
ของธนาคาร โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอน การท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเคร่ือง ATM จนครบทกุขัน้ตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะท าการหกัเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คา่ธรรมเนียมการใช้บตัร ATM ข้ามเขตหกับญัชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบไุว้ในค าขอใช้บริการบตัร ATM 
ของธนาคาร ในทนัท ี 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 

เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บริษัทจดัการจะ
ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 

หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ือง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยานัน้ ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้ากอ่นปิดการให้บริการดงักลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.3. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ซือ้สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้มีความประสงค์ที่จะช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าด้วยบตัรเครดิต ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดใน
หนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต  
 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินรายงวดในวนัที่ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก าหนดเพื่อเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งการเลื่อนการหกับญัชีเงินฝากหรือ
บญัชีบตัรเครดติไว้ตอ่บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดดงักลา่วในวนัท าการซือ้ขายถดัไปทกุครัง้  
 

ในการก าหนดงวดการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าทกุสปัดาห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค์  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่เอกสารหรือข้อมลูที่ได้รับจากผู้สัง่ซือ้ไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตดงักลา่วข้างต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชบีตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจากที่ผู้สัง่ซือ้กรอกและยื่นแบบฟอร์มการซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ า พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือหนงัสือยืนยนัการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไมน้่อยกวา่ 7 
วนั  
 

2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เทา่ ๆ กนั โดยระบจุ านวนเงินที่ต้องการสัง่ซือ้ในแตล่ะงวดให้เป็นไป
ตามที่โครงการก าหนด  
 

3) บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตามหนงัสือยืนยนั
การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซือ้ของงวดดงักลา่ว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถดัไปตามปกติ  
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4) บริษัทจดัการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สามารถผ่านเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะ
ได้รับ  
 

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

6) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตเทา่นัน้ 
โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชี
บตัรเครดิตแล้วแตก่รณี  
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดัการได้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถเพิกถอนรายการดงักลา่วซึง่เป็น
รายการซือ้หน่วยลงทนุได้ ไมว่า่สาเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าได้ โดยแจ้งยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าตอ่บริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบญัชบีตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับการแจ้งยกเลิก
ดงักลา่วจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งการขอแก้ไขตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า  
 
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถ้าม)ี  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.4. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการผา่นหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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6.2.2.5. วธีิการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการ  
 
ก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระคา่ซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ 
จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท า
รายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา 
ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้
หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
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ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แกผู่้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนัน้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัที่ท ารายการ ซึง่ถ้าเกินก าหนดเวลาดงักลา่วจะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.6. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 
15.30 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่บริษัทจดัการจะ
ใช้ราคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ย
ลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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6.2.2.7. การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติม
ชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท า
การก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที่ได้มีการบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ผู้
สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
6.2.4. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
 
(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  
 
(ง) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยูใ่น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กลา่วมา
ข้างต้น  
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6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ าหนา่ยหน่วยลงทนุได้เต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกวา่บริษัทจดัการจะ
เห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกาศลว่งหน้าไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขายคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
ข) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
เอกสารเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี)  
 
6.2.7. วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขายของ
กองทนุภายในเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

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

 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามความประสงค์โดยไมมี่ก าหนดมลูคา่และ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ
สามารถสัง่ท ารายการผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลาดงักลา่วที่แน่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั (Fund fact sheet)” และ 
“สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป  
 
7.4.1. วิธีการขายคนืผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่ขายคืนนัน้ได้เสร็จ
สิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนุน
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ผู้สัง่ขายคืนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืน เม่ือ
เจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่
ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
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7.4.2. วิธีการขายคนืผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการโดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่าน
หมายเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีค่ านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นทาง
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคนื สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
7.4.3. วิธีการขายคนืผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสาร
ดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ 
โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึง่บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัข้อ “การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายใน 2 วนัท าการภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากบั
ภาษีส าหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีค่ านวณ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขายคืนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่ขายคืนแล้ว  
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2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.4. วิธีการขายคนืผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Internet)  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา  
 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ให้ถือวา่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึง่บริษัท
จดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
นายทะเบียนจะปรับลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกลา่ว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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7.4.5. การขายคืนหนว่ยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
การเพิ่มเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
 
7.6.1. วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้สนใจสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
ภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย 
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.6.2. การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ให้โอนคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนั
ท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุ ในการรับคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไมว่่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุสัง่จา่ยผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูใ่นสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดัการจะน าสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุอ่ืน  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ให้บริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุอ่ืน ซึง่
สามารถรับได้ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม
ในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการและถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม : ไมมี่  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่  

 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

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

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะ
เกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 

การสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทนุบางกองทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัรายชื่อกองทนุต้นทางและก าหนดเวลาสบัเปลี่ยนเข้า
กองทนุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชัว่คราวและ/หรือถาวรในกรณี
ที่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอ่ืุนใดตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลาที่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเข้าหรือออกจากกองทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.  
 

(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ต้องสัง่ท ารายการภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ออกจากกองทนุให้เพ่ิมมากขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย 
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดังกลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
8.2.2. ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค านวณราคารับซือ้คืนของวนัท า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการ
ก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
8.2.3. วิธีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการตามความ
ประสงค์โดยไมมี่ก าหนดมลูคา่และ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ในกรณีของกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
วา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
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(2) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ โดยใช้รหสั
ประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผา่นหมายเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 

2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 

3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 

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

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(3) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
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ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกลา่ว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท าการ
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักลา่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
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ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
การเพิ่มเติมช่องทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน และถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1. บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 
(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
 
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
 
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมี
นยัส าคญั  
 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
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2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ  
 
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
 
11.2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1. และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขายหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องตามข้อ 16.4.2. และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอืน่และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
11.5. เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านกังานประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั  
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

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

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้กองทนุมีข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไมจ่า่ย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล : กองทนุไมมี่นโยบายจา่ยเงินปันผล  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ : ไมมี่  

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

(2) คา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิละข้อมลู คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่วข่าวสาร หรือประกาศตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง  
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(3) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงการจดัการ เชน่ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่เอกสารตา่งๆ หรือหนงัสือ
ติดตอ่กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เชน่ คา่สมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามที่จา่ยจริง  
 
(2) คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี คา่ทีป่รึกษากฎหมาย คา่ใช้จา่ย หรือ คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ เชน่ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
(3) คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่หรือเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
(4) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
(5) คา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ไปรษณียากร คา่ภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนัผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ และคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จา่ยจริง รวมถึงคา่ใช้จ่ายและ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการได้ เป็นต้น  
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(6) คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี โดยบริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนัที หรือทยอยตดัจา่ย
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจา่ยที่เหมาะสม  
 
(7) คา่ใช้จา่ยในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตามที่จา่ยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้ไมเ่กิน
ร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้
ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี  
 
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทันที หรือ
ทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจา่ยที่เหมาะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักลา่วและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ นัน้ ยงัตดัจา่ยจากกองทนุไมค่รบจ านวน คา่ใช้จา่ยในสว่นที่ยงัตดั
จา่ยไมห่มดดงักลา่ว จะถือเป็นคา่ใช้จา่ยด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
 
(8) คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏบิตักิารกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
(9) คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามที่จา่ยจริง ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ดลุย
พินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนัที หรือทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตดัจา่ยที่เหมาะสม 
 
ทัง้นี ้อตัราคา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ข้างต้น ยงัไมไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดท านองเดียวกนั  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ในชว่งการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่
ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) สบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ: ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
ออกจากกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
 
(2) สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ  
- ในชว่งการเสนอขายครัง้แรก: ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
- ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก: ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการขาย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ที่เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะน าเก็บเข้ากองทนุ และถือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในภายหลงัโดยไมน่ าเก็บเข้ากองทนุ และถือเป็นรายได้ของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยสง่จดหมาย
แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กิน 10 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้
โอนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราฉบบัละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยืน่ค าขอให้ออกใบส าคญัหน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(ก) คา่ธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้วา่
เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
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(ข) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เชน่ การใช้บริการบตัร ATM ให้เป็นไปตามอตัราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนด  
 
(ค) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) คา่ธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เชน่ การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั
เรียบร้อยแล้ว  
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ 
จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัการปฏบิตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ ในการค านวณและจะตดัจา่ยจากกองทุน
เป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีตดัจา่ยครัง้เดียวในวนัที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ๆ  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิด
คา่ใช้จา่ยนัน้ หรือภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนั
ติดตอ่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะตดิ
ประกาศคา่ธรรมเนียมอตัราใหมใ่ห้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และส านกังานของผู้สนบัสนนุ และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหต ุ:  

ไมมี่  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใช้และการตรวจสอบข้อมลู
เก่ียวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจากระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุตา่งประเทศ เพ่ือค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคาปิด 
(close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนฯ ดงักลา่วได้ บริษัทจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แหง่ประกาศสมาคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2554 และ/หรือประกาศ หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการภายในวนัท าการถดัไป  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ ทัง้นี ้กรณีการขอผ่อนผนัและค านวณ
แบบ forward pricing บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการมีอยู ่ณ วนั
ท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุมาประกาศ  
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
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(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่ 1 เดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจา่ยเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวนั 2 ท าการถดัไป  
 
ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือชอ่งทาง
อ่ืนที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายใน 3 วนัท าการถดัไปก็ได้  
 
(3) ด าเนินการด้วยวธีิการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เชน่ การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น และ
ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชอ่งทางในภายหลงัก็
ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เชน่ การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ที่
ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และ  
 
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไมเ่ป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตใุห้
กองทนุไมไ่ด้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได้ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศข้อมลูดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมูลคา่
ทรัพย์สินสทุธิฯ  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขาย
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 16.2 ข้างต้น เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เชน่ การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะระบชุอ่งทางที่แน่นอนไว้
ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชอ่งทางในภายหลงัก็ได้ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ทีผู่้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไมถ่ึงร้อยละ 
0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความไมถ่กูต้องภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดย
รายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 

(ข) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 

(ค) สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคุมได้  
 
(2) ในกรณีที่สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงการค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนครัง้ตอ่ไป บริษัทจดัการจะ
แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 

(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
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รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบชื่อกองทนุรวมที่มีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไข
มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมี
มลูคา่ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูคา่
หรือราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในชว่งระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบั
แตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อ.มลูในรายงาน
ดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมส าเนารายงานดงักลา่วแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงิน
ของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วย
ลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะ
จา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน า
เงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มีการจา่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดัการ
อาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
16.4.6. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจากกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่ความไม่
ถกูต้องดงักลา่วมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทนุ :  

 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชือ่ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ์ มัง่จิตร  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

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

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

บริษัทจดัการจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลาบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภายหลงัใน
โอกาสแรกที่ท าได้ และถือวา่บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

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

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 

19.2 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดนัน้  
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19.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
 

19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
 

19.5 บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน 
ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัที่บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่
สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มี
คา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูคา่เพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว 
(churning)  
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบ
ปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
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20.3. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(ก) กองทนุดงันี ้ 
 
1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุการออมแหง่ชาติ  
4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
7. กองทนุอ่ืนใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6.  
8. กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
 
(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทนุภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทนุของผู้ลงทนุที่มิได้มีสญัชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทนุผ่านบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในตา่งประเทศ  
 
(ง) บคุคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้ 
 

(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่งที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในชว่งระยะเวลาตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัที่
เร่ิมซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง  
 

(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลา่วตอ่เน่ืองจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว  
 

(ค) กรณีของกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้ไมเ่กินสดัสว่นที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เม่ือได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตจุ าเป็นและสมควร  
 

(ง) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั  
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“ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดงันี ้ 
(1) เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนตอ่เน่ืองจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  
 
20.4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไมใ่ชส่ญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA 
ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบาง
ประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึง
ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ย
ดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการ
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
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(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
เชน่ หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่
แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการ
ตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  
 

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จา่ย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตับิริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่
ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
20.5. ความเสี่ยงของกองทนุหลกั ได้แก่  
 
ความเสี่ยงจากการลงทนุในหุ้น  
 

กองทนุที่ลงทนุในหุ้นจะมีความเสี่ยงจากความผนัผวนในตลาดหลกัทรัพย์ และอาจขาดทนุเป็นจ านวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รับอิทธิพลจากหลาย
ปัจจยัทัง้ในตวับริษัทเอง การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัท แนวโน้มด้านประชาการ และภยัพิบตัิตา่งๆ  
 

- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง  
 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (เชน่ ADRs, GDRs and EDRs) คือ ตราสารที่แสดงถึงหุ้นในบริษัทที่มีการซือ้ขายนอกตลาด
ที่มีการซือ้ขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่ว และถึงแม้วา่จะมีการซือ้ขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลกัทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ก็อาจมีความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัตราสารประเภทดงักลา่วทีค่วรพิจารณา เชน่ หุ้นที่เป็น
สินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอาจมีความเสี่ยงทางด้านการเมือง อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงในการสญูเสียหลกัทรัพย์ เป็นต้น  
 
ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารหนี ้ 
 

การลงทนุในตราสารหนีจ้ะมีความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้และด้านเครดิต และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ เชน่ หลกัทรัพย์ประเภทหนีท้ี่
ให้ผลตอบแทนสงู หลกัทรัพย์ที่เกือ้หนนุด้วยสินทรัพย์ หรือเงินกู้ตา่งๆ  
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หลกัทรัพย์ประเภทหนีมี้ความเสี่ยงทีผู่้ออกหลกัทรัพย์อาจไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ตามภาระหน้าที่ได้ (ความเสี่ยงด้านเครดิต) และราคา
ตราสารหนีอ้าจมีความผนัผวนเน่ืองจากปัจจยัตา่งๆ เชน่ ความออ่นไหวของอตัราดอกเบีย้ มมุมองของตลาดด้านการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้
ออกหลกัทรัพย์ และสภาพคลอ่งของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสี่ยงด้านตลาด) กองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนีซ้ึง่มีความออ่นไหวตอ่อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ที่ปรับสงูขึน้มกัจะลดมลูคา่ของตราสารหนี ้ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ที่ลดลงจะเพ่ิมมลูคา่ของตราสารหนี ้ผลการด าเนินงานของ
กองทนุจงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองตอ่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด และขึน้อยูก่บัการใช้กลยทุธ์ที่
เหมาะสมในการเพ่ิมผลตอบแทนสงูสดุ ในขณะเดียวกนัก็พยายามลดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเงินทนุที่ใช้ในการลงทนุ  
 
ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน  
 
กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชัน่ของยโุรปและอเมริกา หลกัทรัพย์ตวัใดตวัหนึ่ง สกลุเงิน คอลออปชัน่และพทุออปชัน่ใน
ตระกร้าหลกัทรัพย์หรือดชันีหลกัทรัพย์ ดชันีหลกัทรัพย์ประเภททนุ และฟิวเจอร์ความผนัผวน อตัราดอกเบีย้ ยโูรดอลลาร์ และฟิวเจอร์
กระทรวงการคลงัของสหรัฐ สญัญาสว่นตา่ง (CFDs) สวอปสกลุเงินใดสกลุเงินหนึ่ง สวอปการผิดนดัช าระหนี ้สวอปอตัราดอกเบีย้ สวอปดชันีราคา
ผู้บริโภค (CPI) สวอปความเสี่ยงเครดติและความเสี่ยงตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง ตราสารจดัโครงสร้าง ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญั สญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าสกลุเงิน และตราสารทีอ่อกโดยนกัลงทนุสถาบนัตา่งชาติที่จดทะเบียนในประเทศแตข่ายให้แก่นกัลงทนุตา่งชาติที่ไมไ่ด้จดทะเบียนอีก
ทอดหนึ่ง ถึงแม้การใช้ตราสารอนพุนัธ์อยา่งระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แตต่ราสารอนพุนัธ์ก็มีความเสี่ยงที่แตกตา่งไปจากความเสี่ยงที่พบในการ
ลงทนุแบบเดิมๆ และในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกวา่ หากมีการระบไุว้ในนโยบายการลงทนุ กองทนุอาจใช้กลยทุธ์การลงทนุที่หลากหลายเพ่ือลด
ความเสี่ยงบางประเภท และ/หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยทุธ์เหลา่นีอ้าจรวมถึงการใช้ตราสารอนพุนัธ์ เชน่ ออปชัน่ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
สวอป และ/หรือ ฟิวเจอร์ ทัง้นีก้ลยทุธ์ดงักลา่วอาจไมป่ระสบความส าเร็จและท าให้กองทนุขาดทนุ  
 
นอกจากนีต้ราสารอนพุนัธ์ยงัมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัการ ความเสี่ยงด้าน
คูส่ญัญา ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงในการประเมินราคาผิดหรือไมเ่หมาะสมของตราสารอนพุนัธ์ และความเสี่ยงที่ตราสารอนพุนัธ์ อาจไม่
สมัพนัธ์อยา่งสมบรูณ์แบบกบัสินทรัพย์อ้างอิง อตัราดอกเบีย้ และดชันี  
 
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม ่ 
 
บางประเทศในตลาดเกิดใหม ่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเวนคนืสินทรัพย์ การถกูเรียกเก็บภาษีส าหรับผู้ มีรายได้สงู ความไมม่ัน่คงทางการเมืองหรือ
สงัคม หรือการพฒันาทางการทตูซึง่อาจกระทบการลงทนุในประเทศเหลา่นี ้อีกทัง้อาจมีข้อมลูเผยแพร่เก่ียวกบัตราสารทางการเงินน้อยกวา่ปกติ และ
บริษัทตา่งๆ ในบางประเทศอาจไมอ่ยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัวา่ด้วยมาตรฐานและข้อก าหนดทางการบญัชี การตรวจสอบ การรายงานทางการเงิน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศที่คุ้นเคย ตลาดการเงินบางแหง่แม้โดยทัว่ไปจะมีปริมาณการซือ้ขายเพ่ิมขึน้แตส่ว่นใหญ่ก็ยงัเป็นการซือ้ขายในปริมาณที่น้อย
กวา่ในตลาดที่พฒันาแล้วมาก และหลกัทรัพย์ของหลายบริษัทอาจมีสภาพคลอ่งน้อยกวา่และราคาหลกัทรัพย์อาจผนัผวนมากกวา่หลกัทรัพย์ของ
บริษัทที่เทียบเคียงในตลาดที่มีขนาดใหญ่กวา่ นอกจากนีร้ะดบัการควบคมุและก ากบัดแูลของรัฐบาลส าหรับตลาดหลกัทรัพย์ สถาบนัการเงิน และผู้
ออกหลกัทรัพย์ในประเทศตา่งๆ ก็แตกตา่งกนัไป รวมทัง้ลกัษณะที่นกัลงทนุตา่งชาติลงทนุในหลกัทรัพย์ในบางประเทศ และข้อจ ากดัในการลงทนุ
ดงักลา่ว อาจกระทบตอ่การด าเนินงานลงทนุของกองทนุ  
 
ความเสี่ยงของเงินยโูร และยโูรโซน  
 
“ยโูรโซน” คือสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสมาชิก 19 ประเทศ ที่ใช้สกลุเงินยโูรเป็นสกลุเงินร่วมและเป็นเงินตราอยา่งเดียวที่ช าระหนีไ้ด้ตาม
กฎหมาย ความส าเร็จของสกลุเงินยโูรและยโูรโซนจงึขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐสมาชิกและการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของแตล่ะ
รัฐและความสมคัรใจของรัฐตา่งๆ ในการยดึมัน่ในความเป็นหนึ่งเดียวทางการเงินและการสนบัสนนุรัฐสมาชิกรัฐอ่ืนๆ ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมีความกงัวล
หลายประการในตลาดเก่ียวกบัความเสี่ยงด้านเครดิตซึง่เก่ียวข้องกบัรัฐบาลของบางประเทศรวมถึงรัฐสมาชิกของยโูรโซน และความอยูร่อดตอ่ไปของยู
โรโซน ความเสี่ยงตอ่บริษัทรวมถึงความเป็นไปได้ที่บางประเทศจะเลิกใช้สกลุเงินยโูร การแตกสลายของยโูรโซน หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ซึง่อาจสง่ผลให้
มีการน าสกลุเงินประจ าชาติกลบัมาใช้ใหม่  
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การผิดนดัช าระหนีข้องรัฐใดๆ ในสว่นของหนีใ้นสกลุเงินยโูร หรือการถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือยา่งมีนยัส าคญัของรัฐใดๆ ในยโูรโซนอาจส่งผล
กระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทและการลงทนุของบริษัท กองทนุอาจด าเนินงานในสกลุเงินยโูร และ/หรืออาจถือสินทรัพย์ที่อยูใ่นสกลุเงินยู
โรทางตรงหรือในฐานะหลกัประกนั และอาจเกิดกรณีที่มลูคา่และ/หรือสภาพคลอ่งของการลงทนุลดลงอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในยโูรโซน  
นอกจากนี ้บริษัทจดัการลงทนุและ/หรือ คูส่ญัญาของบริษัท ธนาคาร ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ และผู้ ให้บริการ อาจมีความเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
ประเทศเหลา่นีห้รือสกลุเงิน และการผิดนดัช าระหนีห้รือการถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจกระทบตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญา และ/
หรือการให้บริการส าหรับบริษัทได้ ในกรณีที่รัฐสมาชิกหนึ่งหรือหลายรัฐออกจากยโูรโซน หรือมีการละทิง้สกลุเงินยโูรอยา่งสิน้เชิง อาจมีผลกระทบ
ในทางลบที่มีนยัส าคญัตอ่กองทนุ และมลูคา่การลงทนุ รวมถึงความเสี่ยงวา่จะมีการเปลี่ยนสกลุเงินยโูรไปใช้สกลุเงินอ่ืน การถกูควบคมุเงินทนุ และ
ความไมแ่น่นอนทางกฎหมายในด้านความสามารถในการบงัคบัให้ปฏิบตัติามหน้าที่และช าระหนีต้ามสญัญา  
 
หมายเหต:ุ  
 
(1) ข้อความในสว่นของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะสว่นทีส่ าคญัและจดัแปลมา
จากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการซึง่บริษัทจดัการเห็นวา่ไมมี่นยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
20.6. บริษัทจดัการจะมีวิธีปฏบิตัแิละ/หรือวิธีด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
(1) ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ บริษัทจดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุดงักลา่ว และแจ้งข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วซึง่รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรับ
ลดสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วในภายหลงั ได้แก่ ช่ือ ประเภทของผู้ลงทนุ แหลง่ที่มาของเงินลงทนุ (เชน่ รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) และ/หรือข้อมลู
อ่ืนใดที่เก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามทีก่องทนุหลกัร้องขอ ไปยงัผู้ มีอ านาจหน้าที่ของกองทนุหลกั เป็นรายไตรมาส  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ บริษัทจดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทนุดงักลา่ว และแจ้งข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ได้แก่ ช่ือ ประเภทของผู้ลงทนุ 
แหลง่ที่มาของเงินลงทนุ (เชน่ รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) และ/หรือข้อมลูอ่ืนใดที่เก่ียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามทีก่องทนุหลกัร้องขอ ไปยงัผู้ มีอ านาจ
หน้าที่ของกองทนุหลกั โดยพลนั  
 
(3) บริษัทจดัการอาจมีการแจ้ง/เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดนอกเหนือจากกรณีตาม (1) และ (2) ข้างต้น ได้แก่ ช่ือ ประเภทของผู้
ลงทนุ แหลง่ที่มาของเงินลงทนุ (เชน่ รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) ให้กบัผู้ มีอ านาจหน้าที่ของกองทนุหลกั ตามแตท่ี่กองทนุหลกัร้องขอโดยไมต้่องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า โดยกองทนุหลกัอาจสง่ตอ่ข้อมลูดงักลา่วให้กบัหน่วยงานราชการของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ให้รับทราบโดยพลนั  
 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจสง่ตอ่ข้อมลูตาม (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้กบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องหรือก ากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจ้าหน้าที่ ศาล 
หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ และ/หรือชว่งเวลาการรายงานฯ และการแจ้งข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตาม (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้กบัผู้ มีอ านาจหน้าที่ของกองทนุหลกั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์หรือวิธีการของกองทนุหลกัใน
ภายหลงั (ถ้ามี) ซึง่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อีกทัง้ บริษัทจดัการอาจมีการน าสง่ข้อมลูสว่นตวัและ/หรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วให้กบัผู้ มีอ านาจหน้าที่ของกองทนุหลกั เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารหลกัฐาน
แสดงที่อยูข่องผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เชื่อถือได้ซึง่มิใชบ่ริษัทจดัการ เป็นต้น และอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้
ถือหน่วยลงทนุในภายหลงัก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทนุหลกัร้องขอ โดยกองทนุหลกัอาจสง่ตอ่ข้อมลูดงักลา่วให้กบัหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง
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หรือก ากบัดแูลกองทนุหลกั พนกังานเจ้าหน้าที่ ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดปฏิเสธการให้ข้อมลู
หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามที่กองทนุหลกัร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแตบ่ริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมี
ความผิดตามกฎหมายอนัมีผลท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทนุหลกัได้ จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีเจตนากระท าผิด
เง่ือนไขตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการไว้ลว่งหน้า อีกทัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่
สามารถน าเร่ืองดงักลา่วมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักลา่วจากบริษัทจดัการได้แตอ่ยา่งใด 
 
(4) ในกรณีที่บริษัทจดัการพบวา่ ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดเข้าขา่ยเกณฑ์ต้องห้ามตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายฟอกเงินของประเทศกองทนุ
หลกั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือระงบั/หยดุให้บริการและด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่ว โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบและให้ความยินยอมแก่
บริษัทจดัการแล้ว  
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดใน
โครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลง
นามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ 
ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไมว่่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู ่: 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 หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไมข่ดัตอ่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมความเข้าใจ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
1.2. มอบหมายการจดัการในสว่นที่เก่ียวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (back office) และงานอ่ืนใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนญุาตให้
บริษัทจดัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนได้  
 
1.3. แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่กองทนุ เชน่ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษาการลงทนุ ที่
ปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร  
 
1.4. รับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
1.5. ช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนคา่ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ  
 
1.7. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไมป่ฏิบตัิตามมตขิองผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้วา่มติดงักลา่ว ไมเ่ป็นไป
ตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
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2.1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด าเนินการขอเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทนุโครงการและการแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนและ
มลูคา่หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดัการ"  
 
2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ "การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ"  
 
2.2. การบริหารกองทนุ  
 
2.2.1. จดัการลงทนุโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งเต็มที่ โดยค านึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซื่อสตัย์สจุริตและความรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สินของกองทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4. จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จา่ย โอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์  
 
2.2.6. จดัให้มีการรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้
ในหวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู ่ในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม เพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท าการอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2.2.9. พิจารณาจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจา่ยเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลาและ
วิธีการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ามี)  
 
2.2.10. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ "การรับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน"  
 
2.2.11. จดัให้มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอยา่งสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวกบัความเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแตล่ะชว่งเวลา  
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2.3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมลู  
 
2.3.1. จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีวา่ด้วยการบญัชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3.2. จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หากเลือกจดัท าและสง่รายงานตามปีปฏิทินให้สง่รายงานภายใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ารายงานทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว 
หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีเลือกจดัท าและสง่รายงานตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไมต้่องจดัท าและสง่รายงานดงักล่าวในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับปีบญัชนีัน้  
 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 
2.3.3. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้  
 
2.3.4. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้  
 
2.3.5. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนาไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
2.3.7. ส าหรับกองทนุเปิดจดัท าหนงัสอืชีช้วนใหม ่ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี 
 
2.3.8. ประกาศข้อมลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ  
 
2.4. การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัให้มีเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัให้มีการแจกจา่ยข้อมลูที่
เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุ
ตรวจดหูรือร้องขอได้  
 

2.4.2. ด าเนินการในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 

2.4.3. ขาย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ  
 

2.4.4. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท าการของนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือข้อ "การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน"  
 

2.4.7. ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ รับ
ซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. การแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช าระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 

2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทราบถึงข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ (ถ้าม)ี ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงการและข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ
นัน้โดยไมช่กัช้า  
 

2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัการแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวม  
 
2.6. การด าเนินการอื่นๆ  
 

ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามโครงการและข้อก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้
ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2256-2316  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ 15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจดัการ และในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ ดแูล
ผลประโยชน์  
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(2) บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) แตง่ตัง้ผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศที่กองทนุได้ไปลงทนุไว้  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่งๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เชน่ เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝาก และ
หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ 
 
(2) จดัให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
 
(3) จา่ยหรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุเพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 
 
(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ การจองซือ้
หลกัทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลตอ่การถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลงัอยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในชื่อของกองทนุ
เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 
 
(6) จดัท ารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  
ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
ข) จดัท าบญัชแีละรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้  
ค) จดัท าบญัชแีสดงการรับจา่ยทรัพย์สินของกองทนุ  
ง) จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
(7) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืน ราคาขายหน่วยลงทนุ และการค านวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นวา่ถกูต้องแล้ว 
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่
ทรัพย์สินตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคืน แล้วแต่
กรณีตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ และด าเนินการแจ้งการเลื่อนก าหนดช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุและจดัท ารายงานแสดงเหตผุลในเร่ือง
ก าหนดช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ 
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(10) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจดัการในการรับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนี ้และประกาศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
(11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปี
บญัชีและทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและสง่ให้บริษัทจดัการ ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภายใน 30 วนันบัแต่
วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 
 
(12) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏบิตัิการให้เป็นไปตามโครงการจดัการ ภายใต้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้
ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิ
หน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบั
แตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
(13) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทนุ 
 
(14) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการ เม่ือเลิกโครงการจดัการแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิหน้าที่ตา่งๆ ดงันี ้ 
 
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชี
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
(16) ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของ
โครงการจดัการ 
 
(17) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีต่อ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการใน 
ลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการ
คดัค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมด่ าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจ
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เง่ือนไขสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าได้ตอ่เม่ือ
ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัหรือน้อยกวา่ 90 วนัในกรณีที่เป็นความยินยอมร่วมกนั โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบ  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสาระส าคญัของสัญญานี ้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบัประกาศค าสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมี
ผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าทีด่งักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้บริษัท
จดัการแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถกูต้องภายในเวลาก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไมว่า่เพราะเหตใุด ให้กระท าได้ตอ่เม่ือบริษัท
จดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
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ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมเ่ข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณี
ที่มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2256-2316  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ กลต.อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น เชน่ Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่บริษัทจดัการ และ/
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

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

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

ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ์ มัง่จิตร  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
 
ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 
ที่อยู ่: 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777   Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2296-2000 และสาขาตา่งๆ ทัว่ประเทศ  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: 550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  ส านกัเพลินจิต ชัน้ 5  
ถนนเพลินจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2659-7000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั  
ที่อยู ่: เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 3 ชัน้ 20-21 ถ. รัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคนิ จ ากดั  
ที่อยู ่: 500 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2680-3333  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: ชัน้ 15 -17 อาคารกรุงเทพประกนัภยั, 25 ถ. สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120 
โทรศพัท์ 02-638-5000, 02-287-6000  

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู ่: ชัน้ 15 อาคารสยามทาวเวอร์ 989 ถ.พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2657-7000  
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ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: ชัน้ 18 โซนซีดี อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 444 ถ.พญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2217-8888  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: ชัน้ 20 อาคารอมัรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2660-5429-30  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: ชัน้ 18 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-5800  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากดั  
ที่อยู ่: ชัน้ 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2285-5115  

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 849 ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500  
โทรศพัท์ 0-2635-1700  

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั  
ที่อยู ่: 48/8 อาคารทิสโก้ ชัน้4 ถ.สาธรเหนือ กทม. 10500  
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ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู ่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซัน่ส์เพลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02-648-1111  

ชื่อ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลมุพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2359-0000  

ชื่อ : ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย  
ที่อยู ่: 123 อาคาร ไทยประกนัชีวติ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กทม. 10400 โทรศพัท์ 0-26975300  

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

ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั  
ที่อยู ่: 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2648-3600  

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์เออีซี จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ 02-659-3390  

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุเวล็ธ์ เมจิก จ ากดั  
ที่อยู ่: 383 อาคารชินพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศพัท์ 0-2861-5508  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จ ากดั  
ที่อยู ่: เลขที่ 306 ชัน้ 2 ถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 02-101-8550  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์ 0-2352-5100 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู ่: ห้อง 2004 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 20, 388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2260-6830-36 
 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุในภายหลงัโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีของการ
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อน
แล้ว  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) จดัสง่หนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสารตา่งๆ ในการสง่เสริมการขาย  
 
(2) รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ าตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค าขอใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ  
 
(4) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
(5) ยืนยนัการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท าการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าทีด่งักลา่วข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทนุ :  
ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  
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9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 
 
11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการที่ได้รับอนมุตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

ไมมี่  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีไ้มอ่นญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทนุไปเป็นประกนัใด ๆ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการยงัคงมีหน้าที่ต้องช าระเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(ก) ช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่กรรม หรือบคุคลอ่ืนตามค าสัง่ศาล 
 
(ข) ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยทางมรดกหรือพินยักรรมให้กบัทายาทโดยธรรม หรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรมของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถึง
แก่กรรม  
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีไ้มอ่นญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทนุไปเป็นประกนัใด ๆ  
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ในหวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 
(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัท
หลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัหรือ
บคุคลอ่ืนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ระบไุว้
ในหวัข้อ “การช าระบญัชีกองทนุ และวธีิการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการ
จดัการและ เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) การจดัการกองทนุอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถาบนัการเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นการ
ควบคมุให้บริษัทจดัการปฏิบตัติามรายละเอียดโครงการจดัการที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไมจ่ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา  
 
(3) การร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในการจดัการ และดแูลทรัพย์สิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไมจ่ าเป็นต้องมีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจดัการผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
ยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

14.2.1. โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอา
บคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึ่งเทา่นัน้ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ านวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด าเนินการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าสง่หนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการสง่มอบหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
น าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) 
ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือวา่หนงัสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุที่ได้รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักลา่ว สามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้รับค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภายในวนัเดยีวกนันัน้  
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บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ
ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
วา่สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือวา่ถกูต้องเม่ือรายการดงักลา่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
14.2.3. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่
ได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะน าสง่โดยทางไปรษณีย์หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไมมี่การออกและ/หรือสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่
ได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได้  
 
หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
จะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1. กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้ 
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16.1.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่สิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3. หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้  
 
16.1.4. เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศูนย์  
 
16.2.1. ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียง
ข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะ
ได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สิน ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้ 
 
16.2.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่ามาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท า
ได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทนุรวม  
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16.3. ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มี
สิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุ
สถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(ก) กองทนุดงันี ้ 
 
1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุการออมแหง่ชาติ  
4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
7. กองทนุอ่ืนใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาวา่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม 1. ถึง 6.  
8. กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
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(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทนุภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN 
Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทนุของผู้ลงทนุที่มิได้มีสญัชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทนุผ่านบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในตา่งประเทศ  
 
(ง) บคุคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่งที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ อาจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในชว่งระยะเวลาตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแตว่นัที่
เร่ิมซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง  
 
(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลา่วตอ่เน่ืองจาก
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรับการรับโอนเงินดงักลา่ว  
 
(ค) กรณีของกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้ไมเ่กินสดัสว่นที่ระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้เม่ือได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตจุ าเป็นและสมควร  
 
(ง) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 7. ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั  
 
“ผู้ลงทนุรายใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เก่ียวกบัการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดงันี ้ 
(1) เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรับโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพรับโอนตอ่เน่ืองจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการ
ไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมต ิ
 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตนิัน้เสียไป 
 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณี
ที่กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพ่ิมเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่น
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ือง
ที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
และเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
(เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป)  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไมเ่ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
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22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
 
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
 
(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใดและบริษัท
จดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าทีข่องตน  
 
22.1.3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการ และหากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัท
จดัการจะน าสง่เอกสารเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการขอมตินัน้  
 
22.1.4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่  
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานฯ ประกาศก าหนด  
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ า
พรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจา่ยหนงัสือชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
(4) บริษัทจดัการไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบริษัทจดัการ  
 
22.1.5. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้กองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่การชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานฯ สัง่ให้บริษัทจดัการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการตามที่
ส านกังานฯ สัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง  
 
22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลิกกองทนุเปิดดงักลา่ว  
 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1  
 
(ค) จ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการทีป่รากฏกรณีตามข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ที่
สามารถกระท าได้เพ่ือช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(ง) ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท าการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 22.1 และเม่ือได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
เม่ือได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชโีดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการรวบรวมทรัพย์สิน
จดัท าบญัชีจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ ช าระหนีส้ิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของกองทนุ ทัง้ท าการช าระหนีส้ินและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ของกองทนุ รวมทัง้
ท าการอยา่งอ่ืนตามที่จ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ส าหรับคา่ใช้จา่ยและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สินของกองทนุและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตามสดัสว่นหนว่ยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่  
 
เม่ือได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ช าระบญัชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้างใดๆ ที่เหลืออยูภ่ายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดให้ที่ท าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช าระเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมม่ารับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดัการไมส่ามารถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อบริษัทจดัการจกัได้น าทรัพย์ดงักลา่วไปวางทรัพย์ ณ ส านกังานวางทรัพย์ และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
 

 

 
 



     -  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพ่ือการเล้ียงชีพ -              บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรงุศรี จ ากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ มีอ านาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


