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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ :
ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอื่น คาจากัดความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้
โครงการจัดการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการ หมายถึง วันเปิดทาการตามปกติของธนาคารพาณิชย์
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาเสนอซื้อ หมายถึง คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาการที่คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายนัน้ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กาไร หมายถึง กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน และกาไรสะสมทุกรายการ
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี
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มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จากัดนั้น
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่บริษัทจัดการ :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Krungsri SET50 LTF
1.3. ชื่อย่อ : KFLTF50
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
การระดมทุน : ในประเทศ
ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.5. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ :
ผู้ลงทุนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว และซื้อหน่วยลงทุนภายในปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น จึง
เป็นผู้มีสิทธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้
1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท
เงื่อนไข :
ไม่มี
2.2. มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.3. จานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 2,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท
จานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 100 หน่วย
2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 0.00 บาท
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 0 หน่วย
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงที่สดุ กับผลตอบแทนของดัชนี SET 50
2. จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับ
ผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะกระทาภายใต้สภาวการณ์ทปี่ กติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดได้อัน
เนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจาเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอย่างมีนัยสาคัญ เป็นต้น บริษัท
จัดการจะเปิดเผยข้อมูลการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนทราบเป็นการทัว่ ไป
เช่น เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.4. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนเพื่อกองทุนโดยพิจารณาดัชนี SET 50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET
50 มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้ การลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับน้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงดัชนีทใี่ ช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงดังกล่าวได้ โดยดัชนีที่จะ
นามาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วันทาการ
3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนชื่อกองทุนให้เป็นกองทุนรวมทั่วไปประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่เป็นการแก้ไขโครงการและถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตาม
กฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
(ข) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตาม
ตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่
(1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้
ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกาหนดวันใช้เงิน
ตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
(1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาประกั
้
น อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี้ทวั่ ไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมี
ลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สานักงาน
อนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดย
ได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
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(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกาหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ใน
ราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกาหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสาเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้องมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น
(ข) ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้ ต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ
จัดการ
ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้าประกัน การค้าประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)
3.6.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
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3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิ ค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุน่
เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิ ค้าเป็นตรา
สารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่ สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ เมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษทั เงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้
คานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้อ 3.7.1.6
(1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือคูส่ ัญญา รวมในอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวด้วย
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ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
ตราสารแห่งทุนตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผูส้ ั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน
หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ ามข้อ 3.6.1.2 (2.6)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.6 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผูส้ ั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รบั รอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คาประกั
้
น หรือ
คู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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3.7.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้จากน้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น
3.7.1.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการคานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) แล้วแต่กรณี ก็ได้
3.7.1.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เป็นจานวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวมซึ่งเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ข้อนี้ได้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทมี่ ีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มมี ูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดาเนินการให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทจัดการด้วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น
3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาด
เงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบญ
ั ชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.9
ได้สาหรับรอบปีบัญชีนั้น
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs)
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึง
วันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันทีธ่ ุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.14 บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 10

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญาที่กาหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก ทรัพย์
อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนทีผ่ ู้ออกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนทีผ่ ู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของ
หุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนทีผ่ ู้ออกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนทีผ่ ู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง
ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสาคัญแสดงสิท ธิอนุพันธ์
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี
(4) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ในโครงการนี้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยตรง
(5) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามคู่สัญญาที่กาหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ
3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ก็ได้
3.7.1.15 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.16 ด้วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คาประกั
้
น บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็น
คู่สัญญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่วนทีผ่ ู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผู้ค้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.7.1.16 การคานวณอัตราส่วนทีผ่ ู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้าประกันตามข้อ 3.7.1.15 จะทาได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้าประกั นต้นเงิน
และดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.17 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้สิทธินนั้ จะเป็นเหตุ
ให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิ
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
3.7.1.18 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่
เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดาเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) ตราสารแห่งทุนนั้น ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3.7.1.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า เกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่
ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
3.7.1.20 ในกรณีที่การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษทั
จัดการจะดาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กาหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษทั ดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถอื หุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทาคาเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้างต้น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.13 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 ข้อ 3.7.1.19 และ ข้อ 3.7.1.20 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า เกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.22 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.23 ข้อจากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นามาบังคับใช้ในกรณีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
3.7.1.24 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักของหุ้นจดทะเบียนในดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนต่อหนึ่ง
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
รายละเอียดกรณี Specific :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
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3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
ไม่มี
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
5. การรับชาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัท
จัดการจะรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และใน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคื นให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์
5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียง
ข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชาระหนีด้ ้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็นในการรับชาระหนี้
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 13

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ ามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถ
กระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็น
ผู้มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2788-8000
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็นสาระสาคัญของสั ญญานี้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศคาสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้าที่ดังกล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
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จากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้วให้
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้นหากผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลากาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วันครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่น
แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2788-8000
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
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9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบตั ิงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :

หมายเหตุ :
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13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
13.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุนและ
บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทาการ
13.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 10,000 บาท ในการจองซื้อแต่ละ
ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 300,000 บาทถ้วน เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
อนุญาตให้ลงทุนเกิน 300,000 บาทได้ ผู้จองซื้อต้องกรอกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งคาขอเปิดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 13.5 เรื่อง“เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญชี” และ ชาระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในด้านหน้าของหนังสือชี้ชวน โดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี้
(1) กรณีจองซื้อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื้ออาจชาระเป็นเงินสด คาสั่งหักบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวันเดียวกับ
วันที่จองซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ชาระเป็นเช็คต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50”
(2) กรณีจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนอื่น
ผู้จองซื้ออาจชาระเป็นเงินสด เช็ค หรือ ดราฟต์ โดยผู้จองซื้อที่ชาระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้น
ระยะยาวอยุธยา SET50” หลังจากที่ได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะมอบสาเนาคาขอเปิด
บัญชีกองทุน และ สาเนาคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รบั จากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50” ที่บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วง
ดังกล่าวทั้งหมดจะนาเข้าเป็นผลประโยชน์กองทุน และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
หรือกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ
ทางโทรศัพท์
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ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้ ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้
(3) วิธีการจองซื้อผ่านเครื่อง ATM ของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 10,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 300,000 บาทถ้วน ด้วยบัตร ATM
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนการทา
รายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทาการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการ
ใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในคาขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิด
บัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดการกาหนดไว้
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 10,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่า นั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่า นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านั้น
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
(5) วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี”
และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
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ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้า งอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 10,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ
13.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว ใน
กรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการจัดการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อ
ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุน ที่จองซื้อ
ให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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13.4.การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กาหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัท
จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนด ทั้งนี้ ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้
แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
13.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :
ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล
ในกรณีที่ผู้จองซื้อขอเปิดบัญชีกองทุนที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้จองซื้อขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บัตร ATM ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
จ่ายชาระค่าซื้อหรือรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยดาเนินการแต่ละกรณีดังนี้
(1) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ว
ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน คาขอเปิดบัญชีกองทุน และ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยกรอกหมายเลขบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ใน
เอกสารข้างต้น
(2) ผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื้อต้องกรอกคาขอเปิดบัญชีเงินฝากและคาขอใช้บัตร ATM ก่อน แล้วจึงดาเนินการตาม ข้อ (1)
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(3) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีเงินฝากแล้วแต่ยงั ไม่มีบัตร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื้อต้องกรอกคาขอใช้บัตร ATM ก่อนแล้วจึงดาเนินการใน ข้อ (1) บัตร ATM ดังกล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา การใช้บัตร ATM ดังกล่าว รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
ผู้สนใจสามารถทาการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนได้ทุกวันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน” โดยจะเริ่มขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก และวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คาสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน และคาขอเปิดบัญชีกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 13.1
14.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน :
วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 13.1
14.2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
14.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน โดยชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเงินสด เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รบั คา
สั่งซื้อ หรือหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่ง
บริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนา
คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทา
รายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่
นาค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวัน ทาการนั้น
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผู้สั่งซื้อนั้น
และจะดาเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื้อจะได้รับ เว้นแต่เป็นไปตามวิธีการใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน” โดยบริษทั จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
14.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน โดยชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเงินสด เงินโอน คาสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รบั คา
สั่งซื้อ หรือ
หักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีสั่งซื้อด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการ
จะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสั่งซื้อว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื้อ
หน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่
นาค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษทั จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการนั้น
ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้อจะได้รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั่งซื้อนั้น
และจะดาเนินการให้ผู้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กบั บริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
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บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น บริษัท
จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซื้ อจะ
ได้รับ เว้นแต่เป็นไปตามวิธีการใช้ราคาซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
14.2.3 วิธีการซื้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ด้วยบัตร ATM
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอน การทา
รายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทาการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการ
ใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในคาขอใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายโดยเป็นราคาที่ได้รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เป็น
เกณฑ์ในการคานวณ ส่วนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื้อขาย
หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไปโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไปโดยเป็นราคาที่ได้รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
14.2.4 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้บริการ
ผู้สั่งซื้อสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์มการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผสู้ ั่งซื้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้วยบัตรเครดิต ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื้อขายถัดไปทุกครั้ง
ในการกาหนดงวดการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตาม
ความประสงค์
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ขั้นต่า 2,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ผ่านบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผูส้ ั่งซื้อ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผสู้ งั่ ซื้อกรอกและยื่นแบบฟอร์มการ
ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละงวดเป็น
จานวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่า 2,000 บาท โดยต้องไม่เกิน 500,000 บาทถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการทีส่ ามารถผ่านเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ธ นาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 2 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน
6) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทั ผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขการให้บริการ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็น
รายการซื้อหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตุใด
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษทั
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
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3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี)
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1
ฉบับ
14.2.5 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการนั้น ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้า งอิง
เท่านั้น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท โดยจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
14.2.6 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนใน
หัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
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ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซื้อในวันที่นาค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการนั้น ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ู้สั่งซื้อมี
บัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งซื้อ ภายใต้หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน เป็นจานวนเงินบาท โดยสั่งซื้อขั้นต่า 2,000 บาท โดยจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยผูส้ ั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการให้แก่ผสู้ ั่งซื้อแล้ว
2) เมื่อผู้สั่งซื้อกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
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5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ
14.2.7 วิธีการซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” ก่อนทุกครั้ง
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะ
ทาการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การให้ทารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าและ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การคานวณหน่วยลงทุน
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
14.2.8 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ และปิดประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
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14.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งทาให้การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้สาหรับการสั่งซื้อมีจานวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการจะทาการจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สั่งหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน จน
เต็มตามจานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะทาการคืนเงินค่าสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร
โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบคาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีส่ ั่งซื้อโดยไม่มี
ดอกเบี้ย
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งทางโทรศัพท์ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
14.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 14.3
14.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการใช้สทิ ธิปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ
สานักงานของผูส้ นับสนุน
(2) ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกิน 500,000 บาท บริษัทจัดการอาจพิจารณาอนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาว
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณา ปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผ ลใด ๆ
(ก) คาสั่งซื้อของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใดที่เป็นเงินสด
(ข) คาสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผสู้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทาการซื้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศวันที่จะทาการเสนอขายครั้งต่อไปให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับพร้อมกับปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุน
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14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื้อ ขาย
คืน หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิดบัญชี
กองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็นผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล
14.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนได้ทุกวันในเวลาทาการ
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุน เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินปันผล (ถ้ามี)
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บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ซื้อหรือขายคืน เพื่อเป็นการยืนยันจานวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และกรณีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่จัดสรร
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้
หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน
7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ร้องขอเพื่อนาไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ข) ยื่นคาขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ในการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคาขอ ให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน สาหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในคาขอให้ออก
ใบสาคัญหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนสาหรับจานวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
ง) ใบสาคัญหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งจะระบุชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญหรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทาได้
จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบสาคัญหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวจะต้องนาใบสาคัญหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้นเข้าระบบไร้ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทาให้การขายหน่วยลงทุนจานวนนั้นมีผลได้
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) การนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท จัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนาส่งภายใน 2 วันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จัดสรร
หน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ว ยลงทุน
ตามปกติได้
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(2) การนาส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานการถือหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยนาส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้แก่ ระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(3) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบัตสิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าและรายใหม่ ดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึ่งลงทุนในกองทุนนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนมีความ
พร้อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่หน่วยงานของทางราชการ
ออกให้ มาแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือสานักงานของผู้สนับสนุนตามที่กาหนด
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มารับสมุดบัญชีฯ ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ตดิ ต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการจะไม่นาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ข อรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธกี ารที่กาหนดไว้ในโครงการ
จัดการ
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหม่ซึ่งสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เป็นครั้งแรกโดยที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนสามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ได้แล้ว เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รบั คาขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และผูส้ ั่งซื้อได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนรายใหม่ดังกล่าว
3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัท
จัดการได้รับชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผสู้ ั่งซื้อเป็นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุ นให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทาการถัดจาก
วันทารายการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
16.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
16.2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
16.2.1. บริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคื นนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้ตามปกติ
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้องการขายคืน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถู กต้องแล้ว
แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คานวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
16.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าได้
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เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้ตามปกติ
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
16.2.3 วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ
ATM ของธนาคารโดยปฏิบัติตามขัน้ ตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอเครือ่ ง ATM จนครบทุกขั้นตอน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการคานวณโดยเป็นราคาที่ ได้รับ
รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่วนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทาการ
ซื้อขาย หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไปโดยใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคานวณโดยราคาที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนนั้นต้องเป็นราคาที่ได้รบั การรับ รองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนด
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้โดยอยู่
ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทาการซื้อขายหน่วยลงทุนทีผ่ ู้สนับสนุนทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนด
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
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ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทา
รายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนด
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสั่งขายคืนเป็นจานวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนหน่วยได้ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนจานวนนั้น
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ั่งขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้อม
ให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 38

16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทา
การก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นจานวนหน่วยขั้นต่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่า
กว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ทารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนด
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ และปิด
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :
16.3.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนได้ทุกวันในเวลาทาการ ภายในเวลา 15.30 น.
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16.3.2. การชาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4
วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถ
โอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษทั จัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนอื่น
ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
(1) บริษัทจัดการจะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้วยกัน โดยดาเนินการตามวิธกี ารโอนย้ายการลงทุนในหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่งที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ 32.
(2) บริษัทจัดการจะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับกองทุนรวมอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์ (Krungsri Thailand Family)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทางและกองทุนรวมในกลุ่มกองทุนกรุงศรีไทย
แลนด์ที่มิใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนต้นทาง และไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทางและกองทุน
รวมในกลุ่มกรุงศรีไทยแลนด์เป็นกองทุนปลายทาง
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(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงการเปิดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการบังคับใช้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีทบี่ ริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์
สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 17. (1) และ (2) ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันทาการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
17.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน”
17.3 ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าในการสับเปลี่ ยนไม่ต่า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสั่งสับเปลีย่ นแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผล
ให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนด
มูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครั้ง หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนที่ดาเนินการได้ลว่ งหน้า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน”
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลีย่ นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนได้ทุกวันในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป
(2) วิธีการสับเปลี่ยนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านคาสั่งของเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลา
ให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น ส่วนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครในวันทาการซื้อขาย หรือ การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทา
การซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้อ้างอิง
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและหากถูกต้องก็จะดาเนินการ
ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุ น
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
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(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการ
ซื้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่ รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนที่ดาเนินการได้ลว่ งหน้า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ งั่ สับเปลี่ยนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผูส้ ั่งสับเปลี่ยน
แล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทา
รายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กับบริษทั จัดการเป็นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 43

(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อ
ขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการ
ซื้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่ รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่
สานักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนที่ดาเนินการได้ลว่ งหน้า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ งั่ สับเปลี่ยนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้วนาไปใช้อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 44

(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
ก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ
“การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายถัด
มา โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้อ 17.3 “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลีย่ นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ และปิด
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิด
เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(3) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ว ย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตั้งแต่
วันทาการถัดจากวันที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม
กรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นหากถึงวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผู้ถือหน่วยลงทุน
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป

19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน1 วันทาการ เว้น
แต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 46

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั
มาแล้ว หรือประกาศการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานทีต่ ิ ดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทาการบริษัทจัดการจะรายงานการ
เปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้น
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการ
เปิดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทสี่ ามารถกระทาได้ด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้ นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสั่งซื้อหรือ
คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคาสั่งซื้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่
กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
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22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี)
และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :
22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารกองทุน
(1) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเป็นกองทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
(3) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(4) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
จัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหุ้นอยู่เท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(7) ดาเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการถัด
จากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่
กรณี
(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
(9) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการกองทุน ตามหัวข้อ 28. เรื่อง “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ”
2. การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน
(1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการของกองทุนที่กาหนดไว้ในข้อ 23. เรื่อง “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 23.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม”

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 48

3. การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์”
(2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
“หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์” โดยอนุโลม
(4) จัดให้มีผู้ชาระบัญชีกองทุนเมื่อยุติ หรือ เลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษาโครงการจัดการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
(6) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
4. การดาเนินการอื่นๆ
(1) บริษัทจัดการมีอานาจฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตั้งผู้สนับสนุนเพื่อกระทาการใดๆ แทนกองทุน
(2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนั้น
(6) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทาการนัน้
(7) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และหรือที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้อมทั้งวันที่
หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้อมสาเหตุและส่งให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็นอย่างอื่น
(8) จัดทารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบญ
ั ชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั สิ้นปีบญ
ั ชี โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address)
ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
(9) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหก
เดือนดังกล่าว โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานดังกล่าว
ผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
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(10) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
(11) จัดทาหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น
(12) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญพร้อมใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและจัดให้มีหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ ผู้สนับสนุน
(13) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(14) ชี้แจงและดาเนินการให้ผู้สนับสนุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(15) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(16) ดาเนินการเลิกกองทุนตามที่กาหนดไว้ใน เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(17) หน้าที่อื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ 23.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตั้งผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อ
หน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงิน
ฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั่งของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 50

(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย การจองซื้อ
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือกาลังอยู่ในระหว่างทาการปิดโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษทั จัดการ
ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล
ดอกเบี้ย และอื่นๆ
ข) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการคานวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้และส่งให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามปกติทาให้มูลค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การชาระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซื้อ คาสั่งขายคืน แล้วแต่
กรณีตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ และดาเนินการแจ้งการเลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทารายงานแสดงเหตุผลในเรื่อง
กาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
(10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชาระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทารายงานทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิน้ ปีบัญชีนั้นหรือภายใน 60 วันนับ
แต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(12) สรุปรายงานที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอัตราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทินและส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็นอย่างอื่น
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(13) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัตติ ามให้แจ้งบริษทั จัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(14) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน
(15) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ว หน้าที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชาระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชาระบัญชี
กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(17) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ
(18) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
22.3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราทีก่ าหนดไว้ในโครงการจัดการ
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน คาขอเปิดบัญชีกองทุน คาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการ
ส่งเสริมการขาย
(2) รับคาสั่งซื้อ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจาตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ
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(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
(6) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
22.4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่าย :
22.5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :
22.6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :
22.7. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :
23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับโอนย้ายเงินลงทุนจากกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นด้วย
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในกรณีถือหน่วยลงทุนต่ากว่า 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ในการคานวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จะคานวณให้กับยอดการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง
(2) เพื่อความสะดวกในการคานวณ บริษัทจัดการกาหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
(3) ทุกครั้งที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลบหน่วยลงทุนออกตามหลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนที่ซื้อเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรก)
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปัดเศษหรือตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพื่อใช้ในการคานวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่มีการทารายการขายคืนจากกองทุนหุ้นระยะยาวกองทุนหนึ่ง ไปยังกองทุน
หุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ทั้งภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการและบริษทั จัดการอื่น
23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเฉพาะกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 17.
ทั้งนี้ จะไม่เรียกเก็บเฉพาะการสับเปลีย่ นระหว่างกองทุนหุ้นระยะยาวด้วยกันภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
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23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยนื่ คาขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนดเป็นการทัว่ ไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
ก) ค่าจัดทาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทารายการของกองทุน
ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทั้งการจัดทารายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
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ค) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ง) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้อยละ 0.06 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้อยละ 0.15625 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
23.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง
(2) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การ
ดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี้ใดๆ ของกองทุน
(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ :
อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.72 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าวในข้อ 23.2 จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูเเลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนในแต่ละวันในการคานวณและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
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ค่าใช้จ่าย ข้อ 23.2 (1) และข้อ (4) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ค่าใช้จ่าย ข้อ 23.2 (2) และ ข้อ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
จะปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษทั จัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
24.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
แต่ละครั้งห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
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ความใน (ก) มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 24.1 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ภายในเวลาทีผ่ ู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 24.1 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
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24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ง
สตางค์ขนึ้ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ด้วย
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น
อัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3
วันทาการนับแต่วันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาที่จัดทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
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ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจ
นาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท
จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ใน
หนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปีของกองทุนรวม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน กันยายน วันที่ 30
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 กันยายน 2548
รายละเอียดเพิ่มเติม :

26. กาหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
(1) ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ห้ามผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนหรือจานาหน่วยลงทุนของกองทุน
(2) สิทธิในการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) การโอนย้ายการลงทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ
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(ข) การโอนย้ายการลงทุนเกิดจากกรณีที่เป็นไปตามเจตนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่สั่งซื้อหน่วยลงทุน สาหรับกรณีเมื่อมูลค่า หน่วย
ลงทุนหรือจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้ต้องเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเองเป็นลาดับแรก หรือไปยังกองทุนรวมหุ้นระยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกัน
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
27.5. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ “การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการ
จัดการและ เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการ
ควบคุมให้บริษัทจัดการปฏิบัตติ ามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จาเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา
(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแล
ทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไม่จาเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือตามมติ
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
จัดการ
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
28.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดู แล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
28.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น
28.3 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนือ่ งจากข้อจากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
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28.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
28.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทั้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใดและ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น เมื่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทนิ ที่ 2 ที่จัดตั้งกองทุนเป็นต้นไป
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้เเล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานฯ ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษทั จัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรือ
อาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดทีป่ ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(3) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งของสานักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงานฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชี้แจง แสดงเหตุผล
ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสานักงานฯ สั่งให้บริษัทจัดการทาการแก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการตามที่
สานักงานฯ สั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

02/07/2015

Page 62

6. มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29.
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนีภ้ ายใน 3 วันทาการนับแต่วันทาการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 29.
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29. เพื่อรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 29. และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น
เมื่อได้ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดาเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่รวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก
โครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชาระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
32. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
32.1 การโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีบ่ ริษัทจัดการได้รับคาสั่งโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ยังไม่เปิดรับโอนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีประกาศกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบงานการรับโอนหน่วยลงทุนและการ
บันทึกรายการของผู้โอนหน่วยลงทุนทีช่ ัดเจน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการรับโอนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนการ
เริ่มรับโอน โดยปิดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนทุกแห่ง
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32.2 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุน และการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจาก
กองทุน บริษัทจัดการจะคานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
32.3 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไม่
จัดทาใบรับรองการซื้อหน่วยลงทุนสาหรับยอดการซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
32.4 หนังสือรับรองการโอน
บริษัทจัดการจะจัดทาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่ มาคมประกาศ
32.5 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีบ่ ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การ
กระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้วยความเป็นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
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32.7 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
(2) ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถอื หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) ได้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นสาคัญ
32.8 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี ักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น
ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่ว มใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ
ได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการ
และกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย
หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัตบิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
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