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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสารฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอื่น คาจากัดความต่าง ๆ ให้ มีความหมายตามที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนหลัก หมายถึง กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จดั ตังและจั
้
ดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หมายถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการ หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ วันทาการของกองทุนหลัก
วันทาการซื ้อขาย หมายถึง วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญและ/หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
คาเสนอซื ้อ หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในโครงการ บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คานวณโดย
วิธีการที่ระบุไว้ ในโครงการ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือการจ่ายเงินซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ อง แทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท มหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญาต หมายถึง วงเงินที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้ กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Japan RMF
1.3. ชื่อย่อ : KFJAPANRMF
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ารขายหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบ
กาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารทีส่ ามารถลงทุนได้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นโดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั
เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่
ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ
15 ของจานวนเงินทุนโครงการ ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจานวนเงินทุนโครงการซึง่ เท่ากับ 150 ล้ านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนและดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกาหนดสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้ กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตามที่ได้ รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่มีอานาจ
(3) หากบริษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรรให้ สามารถนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีอานาจในการจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้ กบั กองทุนได้ โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังกล่าวโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเป็ น
สาคัญ
2.3. มูลค่าทีต่ ราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 2,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1,000.00 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 100 หน่วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0.00 บาท
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0 หน่วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไปและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึง่ เน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ เพื่อโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้
3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund
3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
3.4. นโยบายการลงทุน : ผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
การกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการชัว่ คราวได้ โดย ณ สิ ้นวันใด
อัตราส่วนการกู้ยืมและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ น
แต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
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3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย
บริษัท Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตังตามระเบี
้
ยบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศลักเซมเบอร์ ก (Luxembourg) ซึง่ เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศลักเซมเบอร์ ก และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่
กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินเยนญี่ปนุ่ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื ้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศลักเซมเบอร์ ก ซึง่ ได้ แก่ ประเทศญี่ปนุ่ หรือประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุล
เงินหลักเป็ นสกุลเงินเยนญี่ปนุ่ หรือสิงคโปร์ ดอลลาร์ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทาการซื ้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึง่ บริษัทจัดการจะคานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และ
ประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึง่ สามารถลงทุนได้ ทงผู
ั ้ ้ ลงทุนทัว่ ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของ
หน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกาไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัตขิ องผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึง่ บริษัท
จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class A (hedged) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน
ตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ได้ ระบุในหนังสือชี ้ชวนฯ นี ้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุน
หลัก)
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยมุง่ ความสนใจในพอร์ ตการลงทุนของ ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตรา
สารทุน พันธบัตร และสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ซึง่ รวมกลุม่ กัน จดทะเบียนหรือมีพื ้นที่ ในการ
ประกอบธุรกรรมหลักในประเทศญี่ปนุ่ กองทุนอาจลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipts)
ซึง่ รวมถึง ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global depository receipts) พันธบัตรแปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ์ วอร์ แรนท์
ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ซึง่ ออกโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปนุ่
รายละเอียดอื่นๆ ของกองทุนหลักจะระบุอยูต่ อนท้ ายของส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ หัวข้ อ “สรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบเกี่ยวกับ
กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพไปลงทุน”
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในภายหลัง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนเพื่อการเลีย้ งชีพ (ต่ อ) :
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ จะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะประกาศกาหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตาม
อัตราส่วนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ มิให้ รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกโดยนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึง่ อยูใ่ นช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการ
ก่อนเลิกกองทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผัน
ผวน เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติตา่ งๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้ แก่
กองทุนโดยรวม เป็ นต้ น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือมี
เหตุผลที่จาเป็ นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจานวนมาก
กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนดไว้ ในโครงการได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทังหมดกลั
้
บเข้ ามาลงทุนในประเทศเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร
โดยจะลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ บริษัทจัดการ
จะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ในกรณีที่กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้ จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/
หรือหลักทรัพย์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทังหมดมากกว่
้
า
ร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้ การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกัน
ทังหมดไม่
้
เกินร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควรที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า
(2) หากการดาเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้ างต้ น มีผลทาให้ การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบาย
การลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
จะดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้ บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวน
ที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จา่ ยและสารองค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนตามข้ อ 4. ข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นาเรื่องการลงทุนใน
หรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน รวมถึงการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
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5. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี ้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค ้าประกันการจ่ายเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้ องได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ เท่านัน้
6. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) ตราสารหนี ้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ ซงึ่ ตราสาร
หนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
7. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพิ นิจของ
บริษัทจัดการ ซึง่ จะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุล
เงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีคา่ เงิน
ต่างประเทศของหลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมีนยั สาคัญ ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็ นต้ น
8. กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์
เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี ้ย ซึง่ พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้ อบังคับ และปั จจัย
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน การออกสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์
เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญของกองทุน และค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
9. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic
Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทาผิดตามความเห็นของหน่วยงาน
กากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ วา่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจาเป็ น เป็ นต้ น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic
Fund ได้ เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดาเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
เมื่อปรากฏกรณีตามข้ อ 9. ข้ างต้ นแล้ วมีผลทาให้ การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริหารและ
จัดการลงทุนโดยบริษัท Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดาเนินการในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึง่ อาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
มากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้ บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะ
ดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จา่ ยและสารองค่าใช้ จา่ ยที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
กองทุนทังนี
้ ้ หากมีการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นาเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน รวมถึงการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุกขณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดาเนินการ
คัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
10. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์ สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้ าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้ นไม่นาเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วง
ดาเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
11. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดให้ ลงทุนได้
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
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3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น
3.12.1.1. ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงิน
ตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค ้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ อ งมี
ลักษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1.1. ด้ วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรือในลักษณะจากัด หรือที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรือที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ าย
ข้ อ 3.12.1.1. ด้ วย
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(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์
(2.5) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน
เป็ นต้ น
(2.6) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.7) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) หรือ (2.6) ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.1. เป็ นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.12.1.1. ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มี เงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ (2.3) ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรือมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ใน
ราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณีทผี่ ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนันต้
้ องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.12.1.2. เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.12.1.3. สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง การลดค่าใช้ จา่ ย หรือการ
เพิ่มรายได้ ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรื อหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นแต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย ซึ่งจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่ทาให้ วตั ถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนันเบี
้ ่ยงเบน และต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงด้ านเครดิต หรือเป็ นการเคลื่อนย้ ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit
derivative)
(2) การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าต้ องกระทาในศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือในกรณีทกี่ ระทานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งต้ องเป็ นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อผู้ค้า
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
3.12.1.4. ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 3.12.1.1. – 3.12.1.3. โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้ เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศทีล่ งทุนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็ นสมาชิกของ WFE
(2) การลงทุนนันต้
้ องไม่ทาให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทาให้ กองทุนขาดทุนเป็ น
มูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
(3) ต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
(4) มีข้อมูลทางด้ านราคาทีส่ ะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็ นราคาที่นา่ เชื่อถือ อ้ างอิงได้ และสอดคล้ องตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ วา่ เทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีลกั ษณะคล้ ายกันใน
ประเทศไทย
(6) มีลกั ษณะอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น
3.12.2.1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(2) ในกรณีที่เป็ นการลงทุนหรือมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ ได้ ต้ องเป็ น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(3) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
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3.12.2.2. ตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี ้
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้ แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็ นผู้ออกหรือ
ผู้ค ้าประกัน ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้าประกัน ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชน ได้ แก่
(2.1) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2.2) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีล่ งทุน ซึง่ นิติบคุ คลดังกล่าวมีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก
3.12.2.3. เงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
3.12.2.4. สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง การลดค่าใช้ จา่ ย หรือการเพิ่มรายได้ ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยงหรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นแต่เป็ นการเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย ซึ่งจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเท่านัน้ และการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่ทาให้ วตั ถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนันเบี
้ ่ยงเบน และต้ องไม่มีลักษณะ
เป็ นการเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงด้ านเครดิต หรือเป็ นการเคลื่อนย้ ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยมีคสู่ ญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กระทาในศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่กระทานอกศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าได้ (OTC) หากคูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้
ก. สถาบันการเงินหรือผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข. นิติบคุ คลต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กระทานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อยูภ่ ายใต้ การ
กากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือใน
ระยะยาวอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
ค. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ง. นิติบคุ คลอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเพิ่มเติม
3.12.2.5. ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับข้ อ 3.12.2.1. – 3.12.2.4. โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่ว น
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1.1. (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น
เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
3.13.1.2. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1.1. (2) หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิ นร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ้ อู อกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
3.13.1.3. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.12.1.1.
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยตามข้ อ 3.12.1.2.
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.12.1.3.
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นนเป็
ั ้ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้ นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่ว่ าในกรณีใด มิให้
คานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้ าในอัตราส่วนดังกล่าว
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.5. (1) ซึง่ ธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
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3.13.1.4. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.12.1.1. ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.12.1.3. ที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
ตราสารแห่งหนี ้ตาม (1) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.1.1. (2.5)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.5. (1) ที่บคุ คลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.1.5. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.2. ข้ อ 3.13.1.3. และข้ อ 3.13.1.4. เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่า
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.1.6. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้
3.13.1.7. การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีใ่ ช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.2. ข้ อ 3.13.1.3. ข้ อ 3.13.1.4. และข้ อ 3.13.1.5. (1) แล้ วแต่กรณี ก็ได้
ทังนี
้ ้ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดข้ างต้ น จะไม่นบั มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
3.13.1.8. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
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(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวมซึง่ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้น
ไป
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ ข้อนี ้ได้ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ้ทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังกล่าวแล้ ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการด้ วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนัน้
3.13.1.9. ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน (fluctuation) ของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมี
ไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ
3.13.1.8. ได้ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ

20/10/2015

Page 15

3.13.1.10. บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.13.1.12 ในกรณีที่กองทุนเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้ องชาระหนี ้
หรือชาระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13.1.13 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพือ่ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนข้ อ 3.13.1.2 ข้ อ 3.13.1.3 ข้ อ
3.13.1.4 และข้ อ 3.13.1.5. (1) ให้ นบั มูลค่าที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการไม่ต้ องคานวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.13.1.14 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.13.1.13 แล้ ว บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือผู้ทตี่ ้ อง
ชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรืออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้ าหรือผู้ทตี่ ้ องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าทีใ่ ช้ ในการ
คานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ า
ของสัญญาออปชัน
3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานวณโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึง
วันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีธ่ ุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.16. บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามผู้ออกทรั พย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.13.1.2. ข้ อ 3.13.1.3. ข้ อ 3.13.1.4. และข้ อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนกองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยตรง
้
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ ซงึ่ การให้ ยืมหลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1.2. ข้ อ 3.13.1.3. ข้ อ 3.13.1.4. และข้ อ 3.13.1.5. (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่วนที่คานวณตามคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.13.1.2.
ข้ อ 3.13.1.3. ข้ อ 3.13.1.4. และข้ อ 3.13.1.5. (1) ก็ได้
3.13.1.17. ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.1.2. ข้ อ 3.13.1.3. ข้ อ 3.13.1.4. และข้ อ 3.13.1.5. (1) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้ รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.13.1.18. ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่วนทีผ่ ้ ู
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.1.18. การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.13.1.17. จะทาได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทาการ
รับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกัน
ต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.1.19. ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี ้นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ บริษัทดาเนินการแก้ ไขอัตราส่ว นให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.1.20. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่า เกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
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3.13.1.21. ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่ อ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี ้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั น้ จนถึงหรือข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
3.13.1.22. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.1.8. ข้ อ 3.13.1.11. ข้ อ 3.13.1.19. ข้ อ 3.13.1.20. และข้ อ 3.13.1.21. และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่า เกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.1.23. ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
3.13.1.24. บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00
3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
สาหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย ทังนี
้ ้ อัตราส่วนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน ข้ อกาหนดในการคานวณอัตราส่วน และการดาเนินการเมื่อมีเหตุที่ทาให้ ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วน ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1 โดยอนุโลม
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3.13.2.1. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ในต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.1. ซึง่ ปั จจุบนั ได้ แก่ กองทุน Eastspring Investments –
Japan Dynamic Fund โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากระยะสันในต่
้ างประเทศตามข้ อ 3.12.2.2
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.1 (1) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น
เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.13.2.2 (2) หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ น
ตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิ นร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ้ อู อกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝากในสถาบันการเงินในต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.3 ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนันไม่
้ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
(1) ทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.3 วรรคหนึ่ง ข้ อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้ อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้ อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้ อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1)
ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
(2) ทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.1.4 วรรคหนึ่ง ข้ อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ข้ อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้ อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซงึ่
เป็ นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนันเป็
้ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้ วย
(1) ตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2.2 (2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
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(2) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.12.2.4 ที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(3) ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.12.2.5 ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้ อ 3.13.2.6 (1) ที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2.1 ข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 และข้ อ 3.13.2.5
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่า
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกั น หรือคูส่ ญ
ั ญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้
3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีใ่ ช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.13.2.10 ในกรณีที่กองทุนเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้ องชาระหนี ้
หรือชาระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.13.2.11 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพือ่ การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ
3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคล
ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการไม่ต้ องคานวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
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3.13.2.12 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.13.2.11 แล้ ว บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือผู้ทตี่ ้ อง
ชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรืออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออก
สินค้ าหรือผู้ทตี่ ้ องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าทีใ่ ช้ ในการ
คานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ า
ของสัญญาออปชัน
3.13.2.13 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.2.3 ข้ อ 3.13.2.4 ข้ อ 3.13.2.5 และข้ อ 3.13.2.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้ รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.13.2.14 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่ วนทีผ่ ้ ู
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.13.2.14 การคานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.13.2.13 จะทาได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.13.2.15 ในกรณีที่ ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หาก
ต่อมาตราสารแห่งหนี ้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทดาเนินการจะแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตาม ข้ อ 3.13.2.15 และข้ อ 3.13.2.16 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้
ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั น้ มี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.13.2.18 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการ
ต้ องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
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4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทราบ พร้ อมกับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนและ
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทาการ
ในกรณีที่ผ้ สู นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเป็ นครัง้ แรก บริษัทจัดการจะแจกจ่ายคูม่ ือภาษีอากรซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่
ศึกษาและปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้ อง
5.2.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการจองซื ้อแต่ละครัง้
ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขันต
้ า่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังส่
้ งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในข้ อ 5.2.5.
เรื่อง“เอกสารหลักฐานในการเปิ ดบัญชี” และชาระเงินค่าจองซื ้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในด้ านหน้ า
ของหนังสือชี ้ชวนโดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี ้
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(1) กรณีจองซื ้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนอื่น
ผู้จองซื ้ออาจชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนอื่น หรืออาจชาระด้ วยบัตรเครดิตซึง่ จะต้ องอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้ วยวิธีการอืน่ ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายใน
นาม“บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ รับชาระเงินค่า
จองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อแล้ ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีล่ งนาม
รับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้ รับเงินค่ าจองซื ้อหน่วย
ลงทุนเต็มจานวนแล้ ว บริษัทจัดการอาจนาเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนนี ้เก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ” ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหาร
ไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม ซึง่ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อไม่วา่ ด้ วยเหตุใด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซื ้อนันและแจ้
้
งให้ ผ้ จู องซื ้อ
หน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื ้อไม่ได้ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษั ทจัดการ
(2) วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ด
บัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
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ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้ องทา
การสัง่ ซื ้อให้ เสร็จสิ ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่าว
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวัน ที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการจองซื ้อแต่ละครัง้
ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขันต
้ า่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเ งินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อ สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านัน้
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
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(3) วิธีการจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี”
และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้ องทาการสัง่ ซื ้อให้ เสร็จสิ ้น
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่าว
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการจองซื ้อแต่ละครัง้
ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขันต
้ า่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ
(4) การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการ
เพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื ้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนและใบ
จองซื ้อที่ถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่จองซื ้อคนละวัน และในกรณีที่จองซื ้อในวันเดียวกัน ซึง่ มีจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ตามจานวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนัน้ บริษัทจัดการจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ทุกรายในวันดังกล่าวตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อของแต่ละราย ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะตัดสิทธิผ้ จู องซื ้อที่ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามที่โครงการกาหนดเกี่ยวกับวัน
และเวลาทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกในกรณีที่มียอดการจองซื ้อในวันแรกเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
5.2.4. การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทาให้ ไม่
สามารถจัดตังกองทุ
้
นได้ บริษัทจัดการจะชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน
(ถ้ ามี) คืนให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้ าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระ
ดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนด
ทังนี
้ ้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วดังกล่าว จะใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
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5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี :
ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซือ้ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้ องและตามความจริง
พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษั ทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
- หักบัญชี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเริ่มทาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั
เวลาดังกล่าวทีแ่ น่นอนไว้ ใน “หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้ อผูกพัน” ก่อนเริ่มทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้ อ 5.2.1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ า ในกรณีที่มีผ้ สู งั่ ซื อ้ หน่วยลงทุน
ครบตามจานวนเงินทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดภายใต้ ดลุ ยพินิ จของบริษัทจัดการ
6.2.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
6.2.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคา
สัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิตซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้ วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมใน
ภายหลังซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่
วันเดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ น
บัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน วันที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชี
กระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขา
กรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต
บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัท
จัดการกาหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุน
ที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ ปรับลดมูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่า
สูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
6.2.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคา
สัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิตซึง่ จะต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้ วยวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมใน
ภายหลังซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่
วันเดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ น
บัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์
เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับ รองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ ปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการ
ในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิ จของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
6.2.2.3. วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถขอใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์ มการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้ วยบัตรเครดิต ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ แจ้ งการเลื่อ นการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบตั รเครดิตไว้ ตอ่ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื ้อขายถัดไปทุกครัง้
ในการกาหนดงวดการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตาม
ความประสงค์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื ้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับ จากผู้สงั่ ซื ้อ
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรื อบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้ บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้ วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผ้ สู งั่ ซื ้อกรอกและยื่นแบบฟอร์ ม การ
ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรื อหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิตครบถ้ วนแล้ ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็ นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อในแต่ละงวดเป็ น
จานวนเงินบาทถ้ วน ขันต
้ ่า 2,000 บาท ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ ปรับลดมูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื ้อของงวดดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะ
ได้ รับ
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่านัน้
โดยเป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้ วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขการให้ บริการ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่ งเป็ น
รายการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ สาเหตุใด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและ
สมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้ บริการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้ งยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับการแจ้ ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีการขอแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งการขอแก้ ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า
3) ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการแก้ ไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี)
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.2.4. วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตาม
ขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวัน ที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน โดยบมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ
ปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเ งินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อ สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.2.5 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการ กาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนใน
้
หัวข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวัน ที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิง
เท่านัน้
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ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน โดยบมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ
ปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ วและมีความประสงค์จะทาการเพิกถอนรายการ จะต้ องทาการยกเลิกรายการนันภายในเวลา
้
15.30 น. ของ
วันที่ทารายการ ซึง่ ถ้ าเกินกาหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.2.6. วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ซึง่ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บาทถ้ วน โดยบมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการ และ/หรือ
ปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิ จของบริษัท
จัดการ
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ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัดมา ซึง่
บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใ นการ
คานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.2.7. การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการ
เพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที่ได้ มีการบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ สู งั่ ซื ้อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนทีส่ งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
6.2.4. การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.2.3.
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6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
6.2.5.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับ สนุนหรือ
เวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.5.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่ ่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษั ทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทาการซื ้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไปจนกว่าบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์
ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้ เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซือ้ ต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้ องและตามความจริงพร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
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เอกสารเปิ ดบัญชีทงของบุ
ั้
คคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ ามี)
6.2.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย
ภายในเวลา 15.30 น.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัด การจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน หรือปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง

7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรื อใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้ อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้ องการขายคืน
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ ว
แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้ อ 7.6.1 เรื่อง “วันและเวลาทีท่ าการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ู สัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรั บ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการโดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษั ทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานั กงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายใน 2 วันทาการภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น. ของวันทาการซื ้อขายถัดมา ซึง่
บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ

20/10/2015

Page 41

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.6. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ อ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการซื ้อขายของกองทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
7.6.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้สนใจสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทาการซื อ้ ขาย
ภายในเวลา 13.00 น. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน หรือปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.6.2. การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5
วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้ าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็ค ขีดคร่อม
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนั บสนุนอื่น
ซึง่ สามารถรับได้ ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนี ้จัดอยูใ่ นกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ ภายในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะ
เกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้ วเท่านัน้
การสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนบางกองทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้ นทางและกาหนดเวลาสับเปลี่ยนเข้ า
กองทุนไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไป
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการชัว่ คราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ด
รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
8.2.1. วันและเวลาที่ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเข้ าหรือออกจากกองทุนได้ ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนด ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขาย
(1) กรณีสบั เปลี่ยนเข้ ากองทุน ต้ องสัง่ ทารายการภายในเวลา 15.30 น.
(2) กรณีสบั เปลี่ยนออกจากกองทุน ต้ องสัง่ ทารายการภายในเวลา 13.00 น. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจากกองทุนให้ เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ จะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน หรือปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษั ทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปฯ หรือปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ โดยปิ ดประกาศ
ณ สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
8.2.2. ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
8.2.3. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการโดยจะต้ อง
ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ สับเปลี่ยนแต่ละครัง้
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถื อหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรื อใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ “การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐานต่อไป
(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาทาการของบริษัทจัดการ โดยใช้ รหัส
ประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้ อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยน
แล้ ว
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2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รั บอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่ก รณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริ การ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้ อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ น้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
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4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ในกรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบ
อินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 13.00 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในข้ อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(5) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ อ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน และถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณี
ที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถื อ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1. (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่ว ย
ลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรือการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ างมี
นัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อ
ขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
11.2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือ
คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1. (1) (2) หรือ (3) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึง
การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามข้ อ 11.1. (1) (2) และ (3) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการ
สุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 16.4.2. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4. ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทาการ
ของบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน และคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ด
ประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
11.5. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการ
ชัว่ คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานประกาศซึง่ ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ กองทุนมีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ที่บคุ คลใด
หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการจะไม่จดั สรร
หน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จา่ ย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
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15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้ อ 15.2.6 (2) (6) (7)
และ (8)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
รายการค่าธรรมเนียมข้ างต้ นรวมกันทังหมด
้
โดยมีอตั ราไม่เกินร้ อยละ 4.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ โดย
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ดังนี ้
(1) ค่าจัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุน
(2) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิ ละข้ อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทังการจั
้
ดทารายงานใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรื อหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
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15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จา่ ยจริง
(2) ค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้ จา่ ย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การดาเนินคดีเพือ่ การรับชาระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จา่ ยจริง
(3) ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(5) ค่าใช้ จา่ ย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงใน
ั้
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ และค่าใช้ จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จา่ ยจริง รวมถึงค่าใช้ จา่ ยและ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการได้ เป็ นต้ น
(6) ค่าใช้ จา่ ยในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ ตามจานวนที่จา่ ยจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยทันที หรือ ทยอยตัด
จ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จา่ ยนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
(7) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตามที่จา่ ยจริง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายโดยไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จา่ ยจริง ทังนี
้ ้ ไม่
เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จา่ ยจริง
ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยทันที
หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จา่ ยนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจานวน ค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่ยงั ตัด
จ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานของบริษัทจัดการ
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(8) ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ส้ นิ
ทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
ปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
ทังนี
้ ้ อัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น ยังไม่ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดทานองเดียวกัน
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน: ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) สับเปลี่ยนเข้ ากองทุน
- ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนเข้ ากองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะนาเก็บเข้ ากองทุน และถือเป็ นทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในภายหลังโดยไม่นาเก็บเข้ ากองทุน และถือเป็ นรายได้ ของบริษัท ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยส่ง
จดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็ น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยนื่ คาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้
ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้ บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้ บริการบัตร ATM ให้ เป็ นไปตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานอง
เดียวกันเรียบร้ อยแล้ ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิก าร
กองทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ ในการคานวณและจะตัด
จ่ายจากกองทุนเป็ นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีตดั จ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จา่ ยนันๆ
้
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
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ค่าใช้ จา่ ยนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในอัตราไม่
เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะติด
ประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ หลักการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การใช้ และการตรวจสอบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ ข้อมูลจากระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ ข้อมูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ ราคา
ปิ ด (close) ที่ประกาศบนหน้ าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คานวณ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ อตั รา
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้ างต้ น จะต้ องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่า งบริษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการภายในวันทาการถัดไป
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่ วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ทังนี
้ ้ กรณีการขอผ่อนผันและ
คานวณแบบ forward pricing บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมี
อยู่ ณ วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดมาประกาศ
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ ามี) โดยจะประกาศภายในวัน 2 ทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็ นต้ น
และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางใน
ภายหลังก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ
(4) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรือไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ กองทุนอาจดาเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้ อ (2.1) - (2.4) ข้ างต้ นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กาหนดตามข้ อ (2.1) – (2.4)
นันตรงกั
้
บวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตามที่ เป็ น
เหตุให้ กองทุนไม่ได้ รับข้ อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้ บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้ รับข้ อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้ อมูลดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิฯ
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3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 16.2 ข้ างต้ น เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น และภายในเวลาทีผ่ ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึง่ บริษัทจัดการจะระบุชอ่ งทางที่แน่นอน
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลัง ก็ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับ สนุนการขายหรือรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วย
หรือไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หากการไม่ถกู ต้ องดังกล่าวมีมลู ค่าน้ อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็ นอัตราไม่ถึงร้ อยละ
0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถกู ต้ องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
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(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ มลู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ มลู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ในกรณีทคี่ วามไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้ มลู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจัด การจะ
แก้ ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องตังแต่
้ วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถกู ต้ อง
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หากการไม่ถกู ต้ องดังกล่าวมีมลู ค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ทีบ่ ริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่มลู ค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนถูกต้ อง
(2) ดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่มลู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังให้ เสร็จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังเสร็จสิ น้
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่งให้ มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุการดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องไว้ แทนข้ อมูลตามข้ อ 16.4.1. (1) (ง)
(ข) แก้ ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานตาม (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไข
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 ทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานตาม (ก)
16.4.3. นอกจากการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้ อ 16.4.2. แล้ ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หากการไม่ถกู ต้ องดังกล่าวมี
มูลค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ ในรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้ วย โดยให้ อยูใ่ นส่วนของการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.4.4 ให้ แล้ วเสร็ จ และดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตามข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทา
การนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง
ตามข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อ.มูลในรายงาน
ดังกล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งสาเนาเอกสารที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ มาพร้ อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
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16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่ว ยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเอง เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อ ง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แ ก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัท จัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท บริษั ทจัดการอาจ
นาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ ว บริษัท
จัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตามข้ อ 16.4.1. (1) และข้ อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจากกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถกู ต้ องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :

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

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะระบุวนั ที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่เริ่มเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยระบุวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนใน
ภายหลังในโอกาสแรกทีท่ าได้ และถือว่าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ :
19.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
19.2 ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดนั
้
น้
19.3 ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
19.4 ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ มีมติแก้ ไขและแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธี การจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
19.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1. การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการอันเนื่องมาจากการใช้ บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การ
กระทาที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้
ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงาน
รอบปี บัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
20.3. การใช้ ตวั ชี ้วัด (Benchmark)
บริษัทจัดการจะใช้ ตวั ชี ้วัดตามกองทนหลักคือ MSCI Japan Index (USD hedged) ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน เป็ นตัวชี ้วัด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุก
รายทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะดาเนินการแสดงตัวชี ้วัดในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนควบคูไ่ ป
กับตัวชี ้วัดที่เปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปั จจัยภายนอก เช่น ผู้ให้ บริการ
ดัชนีมีการยกเลิกการคานวณดัชนีซงึ่ กองทุนมีการนาดัชนีนนมาใช้
ั้
เป็ นตัวชี ้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด เป็ น
ต้ น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จ ะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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20.4. ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี ้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
(2) ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ข้ างต้ น มีข้อยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็ นสาคัญ
20.5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึง
กับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบาง
ประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษั ท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษั ท
จัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิน การ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือ
ได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัด การ
และกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จา่ ย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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20.6. สรุปข้ อมูลสาคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมในต่างประเทศที่
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไปลงทุน
ชื่อกองทุน : Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่จดั ตังตามระเบี
้
ยบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องของประเทศลักเซมเบอร์ ก และเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 กันยายน 2556
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยมุง่ ความสนใจในพอร์ ตการลงทุนของ ตรา
สารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ซึ่ ง
รวมกลุม่ กัน จดทะเบียนหรือมีพื ้นที่ในการประกอบธุรกรรมหลักในประเทศญี่ปนุ่ กองทุนอาจลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipts) ซึง่ รวมถึง ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global depository receipts) พันธบัตร
แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ์ วอร์ แรนท์ ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ซึง่ ออกโดยบริ ษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปนุ่
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : ดัชนี MSCI Japan Index (USD hedged)
อายุโครงการ : ไม่กาหนด
บริษัทจัดการกองทุน : Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชี ้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืน่ เพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์: http://www.eastspring.com.sg/
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยของกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund, Class A (hedged)
1. ค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 5.00 (ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ)
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) * : ไม่เกิน 2.00 (เรียกเก็บจริง 1.50)
(2)ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการจัดการ/ปฏิบตั ิการกองทุน(Administration Fee) : ไม่มี
หมายเหตุ:
1)* กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ในอัตราร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
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2) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี ้ยงชีพ จะเป็ นผู้รับเงินค่าส่งเสริมการขายที่ได้ รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ ามี) โดย
จะนาเงินดังกล่าวเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก ได้ แก่
ความเสี่ยงทัว่ ไปด้ านตลาด
การลงทุนของ SICAV นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความผันผวนของตลาดที่พบได้ ปกติ ดังนันจึ
้ งขอเน้ นว่าราคาสินทรัพย์ในกองทุนและรายได้ จากกองทุนนัน้
สามารถผันผวนได้ ข้ อความดังต่อไปนี ้มีเจตนาแจ้ งนักลงทุนให้ ทราบถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนและธุรกรรมใน
หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ และในตราสารทางการเงินอื่นๆ นักลงทุนพึงระลึกว่าราคาหน่วยลงทุนและรายได้ ใดๆ ที่ได้ จากกองทุนนันอาจลดลงหรื
้
อ
เพิ่มขึ ้นได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินที่ลงทุนคืนเต็มจานวน ผลประกอบการในอดีตไม่จาเป็ นต้ องบ่งชี ้ถึงผลประกอบการในอนาคตและ
ควรตระหนักว่าหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว แม้ วา่ คณะกรรมการบริษัทใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนของ SICAV และกองทุนอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนได้ หรือไม่
ดังนันมู
้ ลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจเพิ่มขึ ้นหรือลดลงได้ ซึ่งจะทาให้ มีรายได้ เป็ นบวกหรือลบในระดับที่แตกต่างกัน
นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน รวมถึงความผันผวนในราคาตลาด
ข้ อมูลในทางลบเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาด และข้ อเท็จจริงว่าตราสารทุนและดอกผลจากตราสารทุนนันด้
้ อยสิทธิโดยได้ รับชาระเงินหลังจาก
หลักทรัพย์ของบริษัทประเภทอื่นๆ รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้
ในทานองเดียวกัน นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้จะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ รวมถึงความผันผวนในตลาดที่พบได้ ทวั่ ไป
ความเสี่ยงด้ านเครดิตและอัตราดอกเบี ้ย และความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ที่ให้ ผลตอบแทนสูง การร่วมให้ ก้ เู งิน และหลักทรัพย์
ประเภทตราสารอนุพนั ธ์
นอกจากนี ้ นักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเทคนิคการจัดการแบบเชิงรุกที่กองทุนถูกคาดหวังว่าจะนาไปใช้ การลงทุนในกองทุนไม่ได้
ถือเป็ นโปรแกรมการลงทุนที่ครบถ้ วน นักลงทุนอาจมีความประสงค์จะเสริมการลงทุนในกองทุนด้ วยการลงทุนแบบอื่นๆ
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ในขณะที่กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นสกุลเงินอื่นนอกจากสกุลเงินอ้ างอิงของคลาสนันๆ
้ (เช่น ยูโร) ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนของ
สกุลเงินเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และมูลค่าของกองทุนดังกล่าวได้ ตามปกติผ้ จู ดั การกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
(ถ้ ามี) ของกองทุนแม้ วา่ ตนอาจมีดลุ ยพินิจทาได้ นักลงทุนจะมีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนหากผู้จดั การกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (ถ้ ามี) ในกองทุน นอกจากนี ้ในกรณีที่การใช้ กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ ก็อาจทาให้ เกิดผล
กระทบในทางลบต่อมูลค่าของกองทุนที่เกี่ยวข้ องได้
ความเสี่ยงด้ านการเมือง และ/หรือ การกากับดูแล
มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาด้ านการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางภาษี ข้ อจากัดการลงทุนในต่างประเทศและการนาเงินกลับประเทศ ความผันผวนด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และการพัฒนา
อื่นๆ ด้ านกฎหมายและระเบียบของประเทศต่างๆ ที่อาจมีการลงทุน อีกทังโครงสร้
้
างด้ านกฎหมายและการบัญชี การตรวจสอบ และมาตรฐานการ
รายงานในบางประเทศที่อาจมีการลงทุนนันก็
้ อาจไม่ได้ อยูใ่ นระดับเดียวกับระดับที่ค้ มุ ครองนักลงทุนหรือในระดับทีใ่ ห้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุน อย่างที่ใช้
กันในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ข้ อจากัดด้ านการเป็ นเจ้ าของโดยชาวต่างชาติซงึ่ อาจหมายความว่า สิทธิในการดาเนินการของบริษัทเกี่ยวกับ
โครงการจัดการลงทุนใดๆ หรือการลงทุนอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน อาจไม่ปลอดภัยหรืออาจถูกจากัด
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ข้ อพิจารณาเรื่องคูส่ ญ
ั ญาและการชาระหนี ้
กองทุนจะมีความเสี่ยงด้ านเครดิตในส่วนของคูส่ ญ
ั ญาที่ทาการค้ าด้ วยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ ออปชัน่ ฟิ วเจอร์ ส
สัญญาและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินที่ซื ้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินดังกล่าวไม่ให้ ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่
คูส่ ญ
ั ญาที่ลงทุนในฟิ วเจอร์ สหรือออปชัน่ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจัดการ เช่น หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของสานักหักบัญชีของตลาด
หลักทรัพย์
เป็ นไปได้ วา่ กองทุนจะประสบกับปั ญหาด้ านการขาดสภาพคล่อง การล้ มละลาย หรือการผิดนัดชาระหนี ้ของคูส่ ญ
ั ญาที่ซื ้อขายด้ วย ซึง่ อาจส่งผลให้
กองทุนขาดทุนเป็ นจานวนมาก
นอกจากนี ้ กองทุนยังมีความเสี่ยงด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วย และอาจต้ องรับความเสี่ยงด้ านการผิดนัดชาระหนี ้ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ เช่น พันธบัตร ตัว๋ และภาระหนี ้หรือตราสารหนี ้ในทานองเดียวกัน อีกทังนั
้ กลงทุนควรทราบว่ากลไกการชาระ
หนี ้ในตลาดเกิดใหม่มกั ไม่พฒ
ั นาและมีความน่าเชื่อถือเท่ากับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ดังนันความเสี
้
่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้จึงเพิ่มมากขึ น้ ซึง่ ส่งผลให้
กองทุนอาจขาดทุนเป็ นจานวนมากในส่วนของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
กองทุนอาจพบกับความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื ้อขายต่า มีข้อจากัดในการซื ้อขาย หรือมีการระงับ
การซื ้อขายชัว่ คราว การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องสูงอาจลดผลตอบแทนหรือทาให้ กองทุนขาดทุนเป็ นจานวนมากหาก
กองทุนไม่สามารถขายหลักทร้ พย์เหล่านี ้ได้ ในเวลาหรือในราคาที่เหมาะสม สภาพคล่องอาจลดน้ อยจนหมดไปภายในเวลาอันสันโดยเฉพาะใน
้
ช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ
ความเสี่ยงด้ านการระงับการซื ้อขายในตลาด
แต่ละตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสัญญาโภคภัณฑ์มีสิทธิในการระงับหรือจากัดการซื ้อขายหลักทรัพย์หรือโภคภัณฑ์ทงหมดที
ั้
่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาด
ดังกล่าวได้ การระงับการซื ้อขายนันจะท
้ าให้ กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ในมือซึง่ จะทาให้ กองทุนขาดทุนและเกิดความล่าช้ าจากความสามารถ
ในการขายหน่วยลงทุนคืน
ความเสี่ยงเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในกลุม่ เศรษฐกิจที่ไม่มีความหลากหลายมากนัก ผู้ที่จะลงทุนควรทราบว่ามูลค่าของพอร์ ตที่ลงทุนในกลุม่ ธุรกิจดังกล่าว
อาจผันผวนได้ มากกว่ามูลค่าของพอร์ ตที่ลงทุนในกลุม่ ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากกว่า นอกจากนี ้อาจขึ ้นอยูก่ บั กลุม่ เศรษฐกิจของบริษัทที่ เลือก
การลงทุนบางอย่างอาจมีความผันผวนมากกว่าที่พบได้ ทวั่ ไปในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก
การลงทุนในหลักทรัพย์ในบริษัทเล็กๆ อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่พบในบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าและก่อตังมานานกว่
้
า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท
เล็กๆ ที่มีสายผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือทรัพยากรการเงินที่จากัด และอาจขึ ้นอยูก่ บั ทีมผู้บริหารทีป่ ระกอบด้ วยตัวบุคคลหลักๆ ที่มีจานวนจากัด
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่านันอาจมี
้
สภาพคล่องน้ อยกว่าและราคาหลักทรัพย์ผนั ผวนได้ มากกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่ มีขนาดใหญ่กว่า
เนื่องจากปริมาณการซื ้อขายไม่เพียงพอหรือมีข้อจากัดในการซื ้อขายซึง่ อาจทาให้ เกิดการผันผวนในราคาหุ้นได้
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ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเดียวหรือไม่กี่ประเทศ กองทุนที่ลงทุนในประเทศที่เลือกไว้ หนึ่งหรือสองประเทศอาจมี ความเสี่ยงด้ าน
ตลาด อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจของประเทศนันๆ
้ โดยเฉพาะ ระเบียบและข้ อจากัดของรัฐบาลในการทา
ธุรกรรมและปริมาณเงินทุนที่เข้ าออกอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุน ปั ญหาเฉพาะของประเทศก็อาจทาให้ ผลการ
ดาเนินงานที่ติดลบของกองทุนยิ่งติดลบมากยิ่งขึ ้น กองทุนอาจพบกับความผันผวนและความเสี่ยงด้ านโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับประเทศนันๆ
้ และผล
การดาเนินงานอาจถ่วงผลการดาเนินงานของกองทุนที่ลงทุนในพอร์ ตที่มีความหลากหลายในหลายประเทศ ความเสี่ยงด้ านตลาดของประเทศหนึ่ง
หรือไม่กี่ประเทศจะเพิ่มความผันผวนของกองทุนได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนนื่องจากมีกระจายการลงทุนที่น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดภูมิภาคหรือตลาดโลก
ความเสี่ยงด้ านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ซงึ่ มีความเสี่ยง แม้ วา่ การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์อย่างเหมาะสมโดยผู้จดั การการลงทุนมืออาชีพจะมีประโยชน์ แต่
ตราสารอนุพนั ธ์ก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันและในบางกรณีก็มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงที่พบในการลงทุนในหลักทรัพย์ทวั่ ไป ความเสี่ ยงบาง
ประเภทที่เกี่ยวข้ องกับตราสารอนุพนั ธ์ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านการจัดการ ความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน และความเสี่ยงจากการชาระเงินเพิ่มจากการลงทุน
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์อาจต้ องใช้ เงินฝากที่มีหลักประกันขันต้
้ นและหลักประกันเพิ่มเติมโดยมีการแจ้ งล่วงหน้ าไม่นาน หากตลาดเคลื่อนไหว
ไปในทางตรงกันข้ ามกับสถานะการลงทุน หากไม่ได้ จดั สรรการลงทุนไว้ เพื่อให้ ได้ หลักประกันในจานวนทีก่ าหนดภายในเวลาที่ระบุไว้ อาจต้ องขาย
การลงทุนไปทังที
้ ่ขาดทุนอยู่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องคอยสอดส่องการลงทุนดังกล่าวในตราสารอนุพนั ธ์อย่างใกล้ ชิด ผู้จดั การการลงทุนและ
ผู้จดั การกองทุนที่เกี่ยวข้ องมีอานาจควบคุมที่จาเป็ นสาหรับการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และมีระเบียบที่เตรียมไว้ เพื่อสอดส่องสถานะตราสาร
อนุพนั ธ์สาหรับกองทุน
ผู้จดั การการลงทุนหรือผู้จดั การกองทุนที่เกี่ยวข้ องไม่มีเจตนาที่จะใช้ ธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรือสร้ างผลกาไรอย่างรวดเร็วในเวลา
อันสันแต่
้ อาจใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการจัดการพอร์ ตและ/หรือจัดการการลงทุนให้ มีประสิทธิภาพ นักลงทุนควรอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับตราสารอนุพนั ธ์และการจัดการความเสี่ยงและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามระเบียบรวมทังการควบคุ
้
มที่ผ้ จู ดั การการลงทุนหรือ
ผู้จดั การกองทุนที่เกี่ยวข้ องในเรื่องนี ้ โดยเฉพาะการลงทุนในสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ (credit default swaps) ตราสารอนุพนั ธ์ที่ซื ้อขายความผันผวน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงได้ (volatility derivatives) หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน และหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์จานองค ้าประกันนันจะมี
้ ความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเสี่ยงด้ านการจัดการ
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ("FDI") นันเป็
้ นตราสารที่มีความเฉพาะด้ านสูงซึง่ ต้ องอาศัยเทคนิคการลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีแ่ ตกต่าง
ออกไปจากที่พบในหุ้นและพันธบัตร การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินต้ องมีความเข้ าใจไม่เพียงแต่ในตราสารอ้ างอิงแต่ยงั ต้ องเข้ าใจตัวตราสาร
อนุพนั ธ์ด้วยโดยที่ไม่ร้ ูถึงผลการดาเนินงานของตราสารอนุพนั ธ์ในทุกสภาวะตลาดที่อาจเป็ นไปได้
(ข) ความเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญา
การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนเนื่องจากคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาโดยไม่ชาระเงินตามที่กาหนดหรือ ไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา นอกจากนี ้ ในส่วนของตราสารบางประเภท เช่น สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ ก็อาจเกิดการขาดทุนได้ หาก SICAV หรือ
กองทุนไม่ประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ใช้ เป็ นพื ้นฐานในการทาสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ได้ อย่างถูกต้ อง
SICAV จะมีความเสี่ยงด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาที่ซื ้อขายด้ วยโดยเฉพาะในส่วนของออปชั่น ฟิ วเจอร์ ส สัญญา และตราสารอนุพนั ธ์อื่นๆ เช่น
สัญญาสวอป (total return swap) ที่ไม่ได้ ซื ้อขายกันในตลาดที่มีการกากับดูแล
ตราสารดังกล่าวจะไม่ให้ ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่ให้ ผ้ ทู ี่ซื ้อขายฟิ วเจอร์ สหรือออปชัน่ ในตลาดหลักทรัพย์ทมี่ ีการจัดการ เช่น การรับประกัน
ผลงานของสานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ เป็ นไปได้ วา่ SICAV จะประสบกับปั ญหาด้ านการขาดสภาพคล่อง การล้ มละลาย หรือการผิดนัด
ชาระหนี ้ของคูส่ ญ
ั ญาที่ซื ้อขายด้ วย ซึง่ อาจส่งผลให้ SICAV ขาดทุนเป็ นจานวนมาก
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(ค) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
กองทุนอาจสูญเสียเงินหรือถูกห้ ามทากาไรหากหรือเมื่อตราสารอนุพนั ธ์บางอย่างซื ้อขายได้ ยาก หรืออาจห้ ามกองทุนขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในเวลา
ที่ได้ เปรียบหรือในราคาที่ได้ ผลประโยชน์มากที่สดุ สาหรับกองทุน หรืออาจกาหนดให้ กองทุนต้ องจาหน่ายจ่ายโอนการลงทุนอื่นในเวลาและในราคาที่
ไม่เอื ้อประโยชน์เพื่อชาระหนี ้
(ง) การไม่มีหลักทรัพย์ให้ ซื ้อขาย
เนื่องจากตลาดสาหรับตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินบางประเภทค่อนข้ างใหม่และกาลังอยูใ่ นช่วงพัฒนา จึงอาจไม่มีธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงินที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อสัญญาบางประเภทหมดอายุ ผู้จดั การกองทุนอาจมี
ความประสงค์จะรักษาสถานะของ SICAV หรือกองทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน โดยการทาสัญญาในลักษณะเดียวกัน แต่อาจไม่สามารถทา
ได้ หากคูส่ ญ
ั ญาของสัญญาเดิมนันไม่
้ ต้องการทาสัญญาฉบับใหม่ และไม่สามารถหาคูส่ ญ
ั ญารายอื่นที่เหมาะสมได้ ทังนี
้ ไ้ ม่มีอะไรรับประกันได้ วา่
SICAV หรือกองทุนจะทาธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินในเวลาใดหรือเป็ นครัง้ คราว ความสามารถในการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน อาจ
ถูกจากัดด้ วยการกากับดูแลบางประการและข้ อจากัดทางภาษี
(จ) ความเสี่ยงด้ านตลาดและความเสีย่ งอื่นๆ
เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินมีความเสี่ยงที่มลู ค่าตลาดของตราสารจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็ น
ผลร้ ายต่อดอกเบี ้ยของ SICAV หรือกองทุน หากผู้จดั การกองทุนคาดการณ์มลู ค่าของหลักทรัพย์ สกุลเงิน หรืออัตราดอกเบี ้ยหรือปั จจัยทาง
เศรษฐกิจปั จจัยอื่นๆ ไว้ ไม่ถกู ต้ องจากการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินแล้ ว SICAV หรือกองทุนอาจมีสถานะการลงทุนที่ดีกว่าหากไม่ได้ ทาธุรกรรม
ดังกล่าวเลย ขณะที่กลยุทธ์บางอย่างทีใ่ ช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาส
ในการทากาไรหรือแม้ แต่สง่ ผลให้ ขาดทุนเนื่องจากการหักลบกับความเคลื่อนไหวของราคาที่เพิ่มขึ ้นในการลงทุนอื่นๆ อีกทัง้ SICAV ยังอาจต้ องซื ้อ
หรือขายหลักทรัพย์ในเวลาหรือในราคาที่เสียเปรียบเพราะ SICAV มีหน้ าที่ตามกฎหมายต้ องรักษาสถานะในการหักลบหรือการมีหลักทรัพย์ที่
เพียงพอสาหรับหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินบางธุรกรรม
ความเสี่ยงอย่างอื่นในการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ได้ แก่ ความเสี่ยงในการกาหนดราคาผิดพลาด หรือการประเมินมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ ทาง
การเงินไว้ ไม่เหมาะสม และการที่ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินไม่สามารถเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์กบั ทรัพย์สินอ้ างอิง อัตรา และดัชนีตา่ งๆ ได้ โดย
สมบูรณ์ ธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินหลายๆ ธุรกรรม โดยเฉพาะตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินที่เจรจาซื ้อขายกันเป็ นการส่วนตัวมีความ
ซับซ้ อนและมักจะประเมินมูลค่าโดยใช้ ความเห็นส่วนตัวเป็ นหลัก การประเมินมูลค่าที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ มีการกาหนดการจ่ายเงินสดให้
คูส่ ญ
ั ญามากขึ ้นหรือ SICAV หรือกองทุนมีการขาดทุนจากมูลค่า นอกจากนี ้มูลค่าของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอาจไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ได้ โดยสมบูรณ์หรือไม่อาจเปรียบเทียบความสัมพันธ์ได้ เลยกับมูลค่าของทรั พย์สิน อัตราอ้ างอิง หรือดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อใช้ ติดตาม
อย่างใกล้ ชิด อีกทัง้ การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน อาจทาให้ SICAV หรือกองทุนรับรู้กาไรที่สงู ขึ ้นในเวลาอันสัน้ (ซึง่ มักจะต้ องเสียภาษีในอัตรา
ปกติ) มากกว่าการที่ SICAV หรือ กองทุนดังกล่าวไม่ใช้ ตราสารนัน้
ตราสารอนุพนั ธ์ที่มีความผันผวน
ความผันผวนในหลักทรัพย์ (หรือตะกร้ าหลักทรัพย์) คือเกณฑ์สถิติที่ใช้ วดั ความเร็วและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ใน
ระยะเวลาที่กาหนด ตราสารอนุพนั ธ์ทมี่ ีความผันผวนมีฐานจากตระกร้ าหุ้นอ้ างอิง และสาหรับแต่ละกองทุน SICAV อาจใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ที่มีความ
ผันผวนเพื่อเพิ่มหรือลดความเสี่ยงด้ านการผันผวนเพื่อแสดงมุมมองในการลงทุนต่อการเปลี่ยนแปลงจากความผันผวน โดยพิจารณาจากการ
ประเมินการพัฒนาที่คาดไว้ ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น หากคาดการณ์วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปั จจัยพื ้นฐานของตลาด ก็เป็ นไปได้
ว่าความผันผวนในราคาหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ ้นในขณะที่ราคาปรับตัวตามสถานการณ์ใหม่
ราคาตราสารอนุพนั ธ์ที่ซื ้อขายความผันผวนในหลักทรัพย์อ้างอิง อาจผันผวนมากและอาจเคลื่อนตัวไปคนละทางกับสินทรัพย์อื่นของ SICAV ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน ("ABS") และ หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานองค ้าประกัน ("MBS")
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หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานองค ้าประกันเป็ นหลักทรัพย์ที่จากัดอานาจในการไล่เบี ้ยของผู้ออกหลักทรัพย์
ดังนันการช
้
าระเงินจะมาจากสินทรัพย์อ้างอิง (เรียกว่า "สินทรัพย์ ABS") ของผู้ออกตราสารหรือรายได้ จากหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว ผลคือผู้ถือ
หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน รวมถึงกองทุนในบางกรณีจะได้ รับชาระเงินในรูปของสินทรัพย์ ABS หรือรายได้ จากสินทรัพย์ ABS เท่านัน้
นอกจากนี ้การจ่ายดอกเบี ้ยของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน (ที่ไม่ใช่กองทุนที่อยูใ่ นลาดับสูงที่สดุ ของผู้ออกหลักทรัพย์) มักจะถูกเลื่อนออกไป
หากการจ่ายด้ วยสินทรัพย์ ABS (หรือในกรณีที่เป็ นหลักทรัพย์ จ่ายด้ วยหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน ตามมูลค่าตลาด– ซึง่ จะอธิบายดังต่อไปนี)้
– รายได้ จากการขายสินทรัพย์ ABS ) นันไม่
้ เพียงพอกับการชาระเงินสาหรับหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน ก็จะไม่มีสินทรัพย์อื่นที่ใช้ ชาระเงิน
สาหรับการขาดดุลได้ และภายหลังการรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์อ้างอิง หน้ าที่ของผู้ออกหลักทรัพย์ในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อชาระการขาดดุลรวมถึงกองทุนที่เกี่ยวข้ องจะระงับไป
ในกรณีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันตามมูลค่าตลาด การชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ นกั ลงทุนมาจากกระแสเงินสดของหลักประกัน และ
การขายหลักประกัน การชาระเงินให้ กองทุนต่างๆ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดว่าเพียงพอหรือไม่ หากแต่ขึ ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของมูลค่าตลาด
หากมูลค่าตลาดของหลักประกันลดลงต่ากว่าระดับที่กาหนด จะมีการระงับการชาระเงินเข้ ากองทุนตราสารทุน หากมูลค่าตลาดยังคงตกลงไปอีก
กองทุนที่อยูใ่ นลาดับสูงกว่าจะได้ รับผลกระทบไปด้ วย ข้ อได้ เปรียบของหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันตามมูลค่าตลาดคือช่วยให้ ผ้ จู ดั การกองทุน
มีความยืดหยุน่ มากขึ ้นโดยไม่ถกู จากัดด้ วยความจาเป็ นที่วา่ ต้ องจัดการให้ กระแสเงินสดของหลักประกันสอดคล้ องกับกระแสเงินสดของกองทุน
ต่างๆ
สินทรัพย์ ABS นันมั
้ กจะมีสภาพคล่องที่ดีและมีลกั ษณะเป็ นสินทรัพย์สว่ นบุคคล โดยมักจะมีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง มูลค่าตลาด เครดิต อัตรา
ดอกเบี ้ย การลงทุนใหม่ และความเสี่ยงอื่นๆ บางประการ ความเสี่ยงเหล่านี ้อาจรุนแรงขึ ้นจนถึงขันที
้ ่พอร์ ตอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัว ตัวอย่างใน
สินทรัพย์ ABS เพียงประเภทเดียวหรือไม่กี่ประเภท ผู้จดั การการลงทุนมักจัดการสินทรัพย์ ABS ในเชิงรุกซึง่ จะซื ้อขายสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดย
พิจารณาการจัดอันดับของหน่วยงานจัดอันดับและข้ อจากัดอื่น ผลตอบแทนรวมของสินทรัพย์ ABS จะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของผู้จดั การการ
ลงทุนในการจัดการพอร์ ตสินทรัพย์ ABS
แม้ วา่ สินทรัพย์ ABS จะมีข้อจากัดบางประการในพอร์ ตแต่การกระจุกตัวของสินทรัพย์ ABS ในหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งจะทาให้ ผ้ ถู ือ
หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันมีความเสี่ยงมากขึ ้นในส่วนของการผิดนัดชาระหนี ้ของสินทรัพย์ ABS
ราคาของสินทรัพย์ ABS อาจผันผวนและจะเพิ่มขึ ้นหรือลงเนื่องจากปั จจัยหลายอย่างที่ยากจะคาดเดาได้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง อัตราดอกเบี ้ย
ส่วนต่างเครดิตที่มีอยู่ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป สภาพตลาดการเงิน เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง การพัฒนา
หรือแนวโน้ มในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม และสภาวะทางการเงินของลูกหนี ้ของสินทรัพย์ ABS นอกจากนี ้ ความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์
ในการขายสินทรัพย์ ABS ก่อนครบกาหนดก็จะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดบางอย่างที่ระบุไว้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์และเอกสารจัดตังกองทุ
้
นของ
หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันนันยั
้ งพบได้ ในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานองค ้าประกันเช่นกัน
กองทุนพันธบัตรบางกองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกัน และหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานองค ้าประกัน Eastspring
Investments – ซึง่ เป็ นกองทุนพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค ้าประกันและหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์จานองค ้าประกันใน
อัตรามากกว่าร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์สทุ ธิ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ยและเครดิต
การลงทุนในพอร์ ตตราสารหนี ้มีความเสี่ยงทัว่ ไปที่พบได้ ในการลงทุนในพันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้อื่นๆ โดยพันธบัตรและ
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้อื่นๆ มีความเสี่ยงด้ านความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยและด้ านเครดิต เช่น ความเสี่ยงที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์จะผิ ดนัด
ชาระหนี ้
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การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบในด้ านสภาวะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์หรือสภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรือ
ทังสองอย่
้
าง หรืออัตราดอกเบี ้ยอาจสูงขึ ้นโดยที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ ซึง่ อาจทาให้ ผ้ อู อกหลักทรัพย์ด้อยความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น
โดยเฉพาะในกรณีของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ใช้ วิธีก่อหนี ้เพื่อนามาลงทุน ความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวในส่วนของการชาระหนี ้อาจได้ รับ
ผลกระทบในทางลบจากการคาดการณ์ทางธุรกิจเป็ นการเฉพาะ หรือการที่ไม่มีเงินทุนเพิ่มเติม อีกทังสภาพเศรษฐกิ
้
จถดถอยหรืออัตราดอกเบี ้ยที่
เพิ่มขึ ้นอาจเพิ่มความเป็ นไปได้ ที่ผ้ อู อกหลักทรัพย์จะผิดนัดชาระหนี ้
ความเสี่ยงจากการขายคืน
กองทุนจะไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีตลาดรองมารองรับการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน นักลงทุนจึงอาจขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ ตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเท่านัน้ โดยอาจจากัดจานวนการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ เพียงร้ อยละ 10 ซึง่ จะแปลงใน
วันที่ประเมินมูลค่า ดังนันค
้ าขอแปลงเป็ นมูลค่าอาจต้ องรอวันประเมินมูลค่าวันถัดไป (ซึง่ จะกาหนดจานวนขายคืนไว้ เท่ากัน) หากการแปลงมูลค่า
นันเกิ
้ นจานวนที่กาหนดในวันนันๆ
้ โปรดทราบว่านักลงทุนอาจถูกระงับสิทธิ์ในการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว
ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
หากหน่วยลงทุนในคลาสนันสามารถซื
้
้อและขายคืนในสกุลเงินอื่นได้ นอกจากสกุลเงินหลักของกองทุน ซึง่ ได้ แก่ ดอลลาร์ สหรัฐ หรือยูโร อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนอาจทาให้ มลู ค่าการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงหรือเพิ่มขึ ้นโดยไม่คานึงว่าผลการดาเนินงานของกองทุนจะเป็ นอย่างไร ซึ่ง
จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการดาเนินงานของหน่วยลงทุนในคลาสดังกล่าวในสกุลเงินของหน่วยลงทุนในคลาสนันๆ
้ ผู้จดั การการลงทุน อาจหา
ช่องทางลดความเสี่ยงโดยการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง แต่การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงก็ไม่ได้ สมบูรณ์แบบและเป็ นการทาไว้ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียงจานวนหนึ่ง ดังนันหน่
้ วยลงทุนของคลาสดังกล่าวอาจมีผลกาไรหรือขาดทุนก็ได้ ไม่มีอะไรรับประกันได้ วา่ จะ
สามารถกาจัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทงหมด
ั้
และขอให้ นกั ลงทุนพิจารณาความเสี่ยงว่า ในกรณีร้ายแรงที่สดุ ซึง่ พบได้ ยากนัน้ สาหรับ
หน่วยลงทุนคลาสที่ตา่ งกันภายในกองทุน ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงสาหรับหน่วยลงทุนคลาสหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
หน่วยลงทุนคลาสอื่นๆ ที่อยูใ่ นกองทุนเดียวกันได้ เนื่องจากหน่วยลงทุนคลาสเดียวจะไม่สามารถถือเป็ นพอร์ ตการลงทุนอิสระที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ได้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อ SICAV ลงทุนในใบสาคัญแสดงสิทธิ มูลค่าของใบสาคัญแสดงสิทธิเหล่านี ้จะผันผวนได้ มากกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเพราะราคาใบสาคัญ
แสดงสิทธิแกว่งตัวได้ มากกว่า ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีวนั หมดอายุซงึ่ หมายความว่ามีอายุจากัด เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าจะยิ่งลดลง หรืออีกนั ยหนึ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิก็คือสินทรัพย์สิ ้นเปลือง (wasting assets) และหากใบสาคัญแสดงสิทธิที่ซื ้อไว้ หมดอายุ (เช่น สิ ้นมูลค่า) ผู้ซื ้อจะสูญเงินทังหมด
้
ที่จา่ ยไปเพื่อซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทีเ่ รียกว่า พรีเมี่ยม) และต้ นทุนการทาธุรกรรม ด้ วยลักษณะของการลงทุนโดยการก่อหนี ้เพื่อนามาลงทุน การซื ้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอาจทาให้ กองทุนได้ ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็ได้ ความเคลื่อนไหวในตลาดเพียงเล็กน้ อยอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
สัญญาในสัดส่วนที่มาก กองทุนอาจขาดทุนทังหมดในกองทุ
้
นที่เกี่ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนันขอให้
้
คานึงไว้ เสมอว่าการก่อหนี ้เพื่ อนามา
ลงทุนนันอาจน
้
าไปสูผ่ ลตอบแทนที่สงู หรือการขาดทุนก็ได้
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ได้ ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญและจัดแปลมาจาก
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีทมี่ ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ข้ อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลง
นามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่ง ตังโดย
้
ชอบ ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ
ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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