ส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่ วนรายละเอียดข้ อผูกพัน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ :
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
หนังสือชี ้ชวน หมายถึง หนังสือชี ้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กาหนดโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่
ด้ วยหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุน/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นบุคคลที่บริษัทจัดการ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนครัง้ แรก
วันทาการ หมายถึง วันทาการของบริษัทจัดการตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วันทาการซื ้อขาย หมายถึง วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันที่คานวณนัน้ โดย
คานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่ง และตัดตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขาย หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขายบวกด้ วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืนหักด้ วยค่าธรรมเนียมในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ซงึ่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
คาเสนอซื ้อ หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีการ
ในการเข้ าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือ การจ่ายเงินซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ องแทนการเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
จากัดนัน้
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคาสัง่ ต่าง ๆ ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติ ม
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่บริษัทจัดการ :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 โซนเอ ชัน้ 2 โซนเอ และชัน้ 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) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Krungsri Active SET50 Dividend LTF
1.3. ชื่อย่อ : KFLTFA50-D
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1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
การระดมทุน : ในประเทศ
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.5. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ :
กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ลู งทุนที่ซื ้อหน่วยลงทุน ภายในปี พ.ศ.2559 และซื ้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขเท่านันที
้ ่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
เงื่อนไข :

2.2. มูลค่าทีต่ ราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.3. จานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 2,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1,000.00 บาท
จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 100 หน่วย
2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0 บาท
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0 หน่วย
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ลงทุนทัว่ ไป
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ไม่ลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.4. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้ นการกระจายการลงทุนในกลุม่ ตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็ นส่วนประกอบในการคานวณดัชนี SET
50 ทังนี
้ ้ กองทุนจะใช้ กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management Strategy) เพื่อสร้ างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจะไม่ลงทุนในหรือมี
ไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี ้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ในกรณีที่ดชั นี SET 50 ถูกยกเลิก หรือ ไม่มีการคานวณ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการนาดัชนีอื่น หรือหลักเกณฑ์อื่นมาใช้ กาหนดกลุม่ ของตรา
สารแห่งทุนที่กองทุนจะกระจายการลงทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บางขณะกองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการได้ ด้วยเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอกที่
บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตืน่ ตระหนกขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน (panic sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วน
การลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการดังกล่าวแก่ผ้ ลู งทุนทราบเป็ นการทัว่ ไป เช่น เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิด
โครงการ
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. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผ้ อู อกหรือคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
(ข) บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้ สิทธิตาม
ตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารนัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
(5) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงิ นทุน เป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงิน
ตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ หรือเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค ้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ อ งมี
ลักษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.2 ด้ วย
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(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สานักงาน
อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรือในลักษณะจากัด หรือที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบคุ คลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรือที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดย
ได้ รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.2 ด้ วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานกาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยูใ่ นรู ปอัตราดอกเบี ้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.6.1.2 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ (2.3) ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรือมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ใน
ราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณีทผี่ ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนันต้
้ องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึง่ ต้ องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขในท้ ายข้ อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
้ องเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การ
จัดการ
ในกรณีที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค ้าประกัน การค ้าประกันดังกล่าวต้ องเป็ นการค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
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3.6.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
3.6.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)
3.6.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.6 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
ไม่มี
3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น
เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.7.1.1 (2) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่า
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ้ อู อกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
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โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นนเป็
ั ้ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้ นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่ว่ าในกรณีใด มิให้
คานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้ าในอัตราส่วนดังกล่าว
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้ อ 3.7.1.5
(1) ซึง่ ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส ลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรือคูส่ ญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน
(3) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.6.1.2 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(4) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนตามข้ อ 3.6.1.3 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(5) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี ้ตาม (3) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งทุนตามข้ อ
3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.2 (2.6)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.5 (1) ที่บคุ คลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้ วย
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 และข้ อ 3.7.1.4 เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่า
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ัญญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้
3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีใ่ ช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวมซึง่ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้น
ไป
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ ข้อนี ้ได้ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ้ทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังกล่าวแล้ ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการด้ วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาด
เงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บญ
ั ชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานเพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก
บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.1.8 ได้ สาหรับ
รอบปี บัญชีนนั ้
3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs)
3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการคานวณโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมรวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึง
วันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรมมีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลัก ทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีธ่ ุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.13 ให้ บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือ ธุรกรรมการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณตาม ผู้ออกทรั พย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก ทรัพย์
อ้ างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของ
หุ้นที่รองรับให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหุ้นนันซึ
้ ง่ คูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ให้ บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนันรวมในอั
้
ตราส่วนทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนันซึ
้ ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
แล้ วแต่กรณี
(4) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยตรง
้
(5) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ ซงึ่ การให้ ยืมหลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่วนที่คานวณตามคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ
3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้
3.7.1.14 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.7.1.15 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่วนทีผ่ ้ ู
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.7.1.15 การคานวณอัตราส่วนทีผ่ ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.7.1.14 จะทาได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.16 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้ สิทธินนจะเป็
ั้
นเหตุ
ให้ กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ นนี ้ บริษัทจัดการอาจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับ
ยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทังนี
้ ้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนนัน้
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3.7.1.17 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่า ไม่
เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี ้ ให้ บริษัทดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงาน
(1) ตราสารแห่งทุนนัน้ ในเวลาต่อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดาเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรื อ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ าเกินอัตราส่วน
การลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่ วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.19 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สิ นของกองทุนรวม เมื่อ
รวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี ้คือ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงาน และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรือข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้ บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่ว นของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
3.7.1.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.8 ข้ อ 3.7.1.12 ข้ อ 3.7.1.16 ข้ อ 3.7.1.17 ข้ อ 3.7.1.18 และ ข้ อ 3.7.1.19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้
ให้ บริษัทจัดการจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วน
ที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่ าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ทบี่ ริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานสามารถตรวจสอบได้
3.7.1.21 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.22 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
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รายละเอียดกรณี Specific :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 0
3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ : ไม่มี

4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลได้ ตอ่ เมื่อ กองทุนมีกาไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องไม่ทาให้ กองทุน มีผล
ขาดทุนสะสมขึ ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
2) การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการสามารถเลือกจ่ายให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(2.1) จ่ายจากเงินปั นผลหรือดอกเบี ้ยรับที่ได้ รับจากทรัพย์สินของกองทุน
(2.2) จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จา่ ยเงินปั นผลในงวดใด ๆ ก็ตามให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีที่เงินปั นผลต่อหน่วยที่คานวณได้ ตามเกณฑ์ ใด
เกณฑ์หนึ่งข้ างต้ นต่ากว่า 0.25 บาท หรือเมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนตา่ กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ ราไว้ หรือผลจากการจ่ายเงินปั นผลจะทาให้
มูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปั นผลตา่ กว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้
5. การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์ สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัท
จัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ต้ กลงรับชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และใน
กรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิ นได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระ
ค่าใช้ จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคื นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จา่ ยก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ
กับภาระค่าใช้ จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียง
ข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ ามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถ
กระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ น
ผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการ/ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ/ผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ บริษัทจัดการ/ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจบอกเลิก
สัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังกฎกระทรวงและประกาศที
้
่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดาเนินการให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ ง
การแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วบริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน เว้ น
แต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร สานักงานอาจพิจารณาผ่อนผันหรือสัง่ การให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิเป็ นประการอื่นได้
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมเรียกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดเผย หรือใช้ ในทางที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนึ่ง ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินงานอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อให้
การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดเป็
้
นไปโดยเรียบร้ อยภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิ ้นสุดลง
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316
และหรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
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ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ ายให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000
บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขาย หรือรับซื ้อคืนให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการ
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่
ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงาน ได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิ หน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
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11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึ กษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษาการลงทุนให้ เป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
ของบริษัทจัดการได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้ คาแนะนาด้ านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ที่ปรึกษาทีบ่ ริษัทจัดการอาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวจะไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด บริษัท
จัดการอาจตกลงให้ คา่ ตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุน ซึง่ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อค่าตอบแทนดังกล่าวเอง โดยจะหักจากค่า ธรรมเนียม
การจัดการที่บริษัทจัดการจะได้ รับจากกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อมีการแต่งตังหรื
้ อ
เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาการลงทุน
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึ กษากองทุน :

หมายเหตุ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อเป็ นที่ปรึกษากองทุนของบริษัทจัดการได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเสนอให้ แต่งตังตั
้ วแทนผู้ทรงคุณวุฒิทสี่ ามารถให้ คาปรึกษาในภาพรวมทางเศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเข้ าเป็ นที่
ปรึกษากองทุนได้ เพื่อให้ คาแนะนาด้ านการลงทุนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อมีการแต่งตังหรื
้ อมีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองทุน บริษัทจัดการอาจตกลงให้ คา่ ตอบแทนแก่ทปี่ รึกษา
กองทุน โดยบริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเอง ซึง่ จะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้ รับจากกองทุน
รวม
13. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ผ้ สู นใจลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท โดยกาหนด
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านตัวแทน (ถ้ ามี)
13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้ ทบี่ ริษัทจัดการ หรือ ตัวแทน (ถ้ ามี) ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ ทุกวันทาการ ใน
ระหว่างเวลาทาการ
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13.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
13.2.1 บริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตัวเองที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้ วน) โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนาใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ วและเอกสารหลักฐาน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรอง
ถูกต้ อง (สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอานาจ (สาหรับนิติบคุ คล) เป็ นต้ น พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไป
ที่บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อความเพิ่มเติมในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถแสดงเจตนาว่าหากปรากฎเหตุให้ เลิกกองทุน
รวมตามข้ อ 29.1 แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนด
หรือไม่ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ แสดงความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไว้ เท่านัน้ ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในใบคาสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ไม่ตรงกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยดึ ตามเจตนาที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อบุคคล 2 คนแรกในใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
13.2.2 ตัวแทน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตัวเองที่ตวั แทน ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน)
โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนาใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ วและเอกสารหลักฐาน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองถูกต้ อ ง
(สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอานาจ (สาหรับนิติบคุ คล) เป็ นต้ น พร้ อมทังเงิ
้ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนไปที่
ตัวแทน
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อความเพิ่มเติมในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถแสดงเจตนาว่าหากเกิดปรากฎเหตุให้ เลิก
กองทุนรวมตามข้ อ 29.1 แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดหรือไม่ ซึง่ บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ แสดงความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไว้
เท่านัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในใบคาสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ไม่ตรงกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยึดตามเจตนาที่ได้ ระบุไว้ ในใบคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อบุคคล 2 คนแรกในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
13.2.3 ATM
-ไม่มี13.2.4 Tele-Bank
-ไม่มี13.2.5 ไปรษณีย์
-ไม่มี13.2.6 Internet
-ไม่มี-
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13.2.7 หักบัญชี
-ไม่มี13.3 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
13.3.1 บริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์
โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
เมื่อบริษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่ วยลงทุนเต็ม
จานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนทราบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีสาหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายครัง้ แรก
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
บริษัทจัดการจะนาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับจากผู้จองซื ้อเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัด การเปิ ดไว้ เพื่อรับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการ
ได้ เปิ ดไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และธนาคารพาณิชย์อื่นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกหรือไม่เกินกว่า 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันปิ ด
การเสนอขายครัง้ แรก
13.3.2 ตัวแทน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ตวั แทน (ถ้ ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์
โดยเช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวจะต้ องลงวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อรับเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
เมื่อตัวแทน (ถ้ ามี) ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว ตัวแทน (ถ้ ามี) จะออกหลักฐานการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงิน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อตัวแทน (ถ้ ามี) ได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ตัวแทน (ถ้ ามี) จะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้ อมใบยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีสาหรับ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายครัง้ แรก
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
13.3.3 ATM
-ไม่มีกองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
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13.3.4 Tele-Bank
-ไม่มี13.3.5 ไปรษณีย์
-ไม่มี13.3.6 Internet
-ไม่มี13.3.7 หักบัญชี
-ไม่มี13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน แล้ ว
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” (First Come First Serve) โดยยึดตามเวลา (time stamp) ที่ปรากฏในระบบซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ในกรณีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัด ส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ (pro rata) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
รวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจนเต็มจานวนเงินทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้ แรกตามที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายและดาเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมได้ ก่อนระยะเวลาสิ ้นสุดการเสนอขายครัง้ แรก และจะแจ้ งการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ ทราบโดยปิ ดประกาศไว้ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการ และตัวแทน (ถ้ ามี)
13.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องยุติโครงการ
เนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด บริษัทจัดการและหรือตัวแทน (ถ้ ามี) จะชาระเงิน
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) คืนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกหรือวันที่ยตุ ิ
โครงการแล้ วแต่กรณี เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานให้ ดาเนินการโครงการต่อไปได้
13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการจองซื ้อตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องให้ เหตุผลใดๆ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ เช่น
13.6.1 กรณีที่คาสัง่ ซื ้อนันจะมี
้ ผลให้ ผ้ ลู งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
13.6.2 กรณีที่คาสัง่ ซื ้อโดยผู้ลงทุนมีมลู ค่ามากกว่า 10 ล้ านบาท หรือเป็ นผลให้ ผ้ ลู งทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมลู ค่ารวมแล้ วมากกว่า 10 ล้ านบาท
13.6.3 กรณีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่อาจไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมหรือก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม
13.6.4 กรณีที่บริษัทจัดการทราบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
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(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอานาจ
ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรองความถูกต้ อง
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
14.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทราบ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และคูม่ ือภาษีอากร ได้ ที่บริ ษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคูม่ ือภาษีซงึ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องศึกษาและปฏิบตั ิตามเพื่อให้ ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของตัวแทน (ถ้ ามี) เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู สี่ นใจจะลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อความเพิ่มเติมในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถแสดงเจตนาว่าหากปรากฎเหตุให้ เ ลิกกองทุน
รวมตามข้ อ 29.1 แล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนด
หรือไม่ ซึ่งบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ แสดงความประสงค์จะให้ มีการโอนย้ ายการลงทุนไว้ เท่า นัน้ ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในใบคาสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ไม่ตรงกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิยดึ ตามเจตนาที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
14.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
14.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คาสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือ
ดราฟต์ ของธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิตซึ่ งจะต้ องอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้ วยวิธีการอืน่ ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายใน
นาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
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บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติม เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนาม
รับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ ้นวัน ทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคื นไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่ วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
14.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คาสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือ
ดราฟต์ ของธนาคารทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิตซึ่ งจะต้ องอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการประกาศกาหนด หรือการชาระเงินด้ วยวิธีการอืน่ ใดที่อาจเพิ่มเติมในภายหลังซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมสัง่ จ่ายใน
นาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจอง
ซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี ้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย หรือ บมจ. ธนาคารธนชาต หรือที่บริษัทจัดการกาหนด
เพิ่มเติม เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนาม
รับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการทารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
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นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ ้นวัน ทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่ว ยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
14.2.3 วิธีการซื ้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ด้ วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่าน
เครื่อง ATM ของธนาคารได้ ทกุ วันระหว่างเวลาให้ บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
การทารายการที่ระบุบนหน้ าจอเครื่อง ATM จน
ครบทุกขันตอน
้
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทาการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการใช้ บตั ร ATM ข้ ามเขตหักบัญชีของ
ธนาคาร (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ า่ ของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานัน้ ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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14.2.4 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถขอใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์ มการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน ฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีทผี่ ้ สู งั่ ซื ้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้ วยบัตรเครดิตซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกาหนด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิที่จะไม่
รับชาระด้ วยบัตรเครดิต โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ แจ้ งการเลื่อนการหักบัญ ชีเงินฝาก
หรือบัญชีบตั รเครดิตไว้ ตอ่ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื ้อขายถัดไปทุกครัง้
ในการกาหนดงวดการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่น ใดตาม
ความประสงค์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื ้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับ จากผู้สงั่ ซื ้อ
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้ บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้ วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผ้ สู งั่ ซื ้อกรอกและยื่นแบบฟอร์ ม การ
ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิตครบถ้ วนแล้ ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็ นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อในแต่ละงวดเป็ น
จานวนเงินบาทถ้ วน ขันต
้ ่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขันต
้ า่ ของการทารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบริษัท
จัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื ้อของงวดดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการทีส่ ามารถผ่านเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ธ นาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน
6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่านัน้
โดยเป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้ วแต่กรณี
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ค) เงื่อนไขการให้ บริการ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึง่ เป็ น
รายการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ สาเหตุใด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและ
สมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้ บริการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้ งยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับการแจ้ ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีการขอแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งการขอแก้ ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า
3) ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการแก้ ไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี)
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริ การชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
14.2.5 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตาม
ขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับ รองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อ สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริ การชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
14.2.6 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนใน
้
หัวข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู ั่งซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ วและมีความประสงค์จะทาการเพิกถอนรายการ จะต้ องทาการยกเลิกรายการนันภายในเวลา
้
15.30 น. ของ
วันที่ทารายการ ซึง่ ถ้ าเกินกาหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
14.2.7 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัดมา ซึง่
บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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14.2.8 การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง
14.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและหรือกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทางที่มีการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึง่ ทาให้ การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ สาหรับการสัง่ ซื ้อและหรือการสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าว มีจานวนเพิ่มขึ ้นเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัท
จัดการจะทาการจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อและหรือสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อและหรือผู้สั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน จนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการที่ได้ จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสัง่ ซื ้อ บริษัทจัดการจะทาการคืนเงินค่าสัง่ ซื อ้ ที่
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีส่ งั่ ซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ย และในกรณีการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลบหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง ตามสัดส่วนที่ได้ รับจัดสรรเข้ ากองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหรือผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนที่สงั่ ซื ้อหรือสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
14.4. การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.3
14.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทัง้ ประกาศ
ไว้ ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(1) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่ ่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุน หรือไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิม หรือก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวมได้
(3) กรณีที่บริษัทจัดการทราบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง หรือไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(4) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติ มีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น
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ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทาการซื ้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้ เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้ องและตามความจริงพร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
จ) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ ามี)
14.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทาการของธนาคาร
พาณิชย์ หรือ ตามที่บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน (ถ้ ามี)กาหนด ภายในเวลา 15.30 น.
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15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
15.2.1 กรณีหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
โครงการจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินปั นผล (ถ้ ามี)
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการจองซื ้อ ซื ้อหรือขายคืน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นการจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกบริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอิ นเทอร์ เน็ตของ
บริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะนาส่งภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่าว สามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนตามปกติได้
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่ ได้ รับการ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่ ได้ รับการ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้
หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ร้ องขอเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ ที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ข) ยื่นคาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ในการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในคาขอ ให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในคาขอให้ ออก
ใบสาคัญหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนสาหรับจานวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสาคัญหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึง่ จะระบุชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทจัด การและประทับตราสาคัญหรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้ เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทาได้
จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบสาคัญหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวจะต้ องนาใบสาคัญหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ าระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทาให้ การขายหน่วยลงทุนจานวนนันมี
้ ผลได้
15.2.2 กรณีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนจะปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบตั สิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าและรายใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึง่ ลงทุนในกองทุนนี ้ก่อนที่จะเริ่มใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนมีความ
พร้ อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะส่งจดหมายแจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้ องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่หน่วยงานของทางราชการ
ออกให้ มาแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือสานักงานของผู้สนับสนุนตามที่กาหนด
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มารับสมุดบัญชีฯ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ตดิ ต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ ว บริษัทจัดการจะไม่นาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ยงั ไม่ได้ ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยัง คงประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการ
2. กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใหม่ซงึ่ สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนสามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ ได้ แล้ ว เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานในการขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคาสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่างเดียวเท่านันให้
้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้ องเป็ นผู้รับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใหม่ดงั กล่าว
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ตอ่ เมื่ อบริษัท
จัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้ อยแล้ ว
และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนามบริษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
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5. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้
เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจาก
วันทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้ องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับ
ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน
16. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
16.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

16.2. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
16.2.1. บริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานั กงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้ อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้ องการขายคืน
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ ว
แก่ผ้ สู งั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
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บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืนโดยมูลค่าหน่ว ยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มี
กาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ ได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่ สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้ อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่ว ยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.2.3 วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ ทกุ วันระหว่างเวลาให้ บริการ
ATM ของธนาคารโดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100
หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความ
ประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
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หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยได้ โดยอยู่
ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้ อเรื่อง “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทีผ่ ้ สู นับสนุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทและ/หรือหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100
หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความ
ประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรื อปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”

กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล

04/12/2015

Page 35

นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน หรือรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.1
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้ อม
ให้ บริการได้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และ/หรือหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี) ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100
หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความ
ประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ ามี)
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จนกว่าบริษัทจัดการจะพร้ อม
ให้ บริการได้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100
หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความ
ประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัดมา
ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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16.3. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม :
16.3.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทาการ
ของธนาคารพาณิชย์ หรือ ตามที่บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) ภายในเวลา 15.30 น.
16.3.2. การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ให้ นาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากได้ โดยจะได้ รับเงินในบัญชีเงินฝากภายใน 5 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์สานักงานนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ให้ บริการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเฉพาะที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านัน้
ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้ าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี
ใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อ ยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ สามารถรับได้ ภายใน 5 วันทาการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

รายละเอียดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
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17. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนี ้จัดอยูใ่ นกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่า
ขายคืนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ วไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับกองทุนรวมอื่นที่จดั อยูใ่ นกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์ (Krungsri Thailand Family) ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็ นกองทุนปลายทางและกองทุนรวมในกลุม่ กองทุนกรุงศรีไทยแลนด์ที่
มิใช่กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึง่ รวมถึงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่นที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเป็ นกองทุนต้ นทาง และไม่รับ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีทกี่ องทุนเป็ นกองทุนต้ นทางและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่นที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเป็ น
กองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการเปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้ สนับสนุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการบังคับใช้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการชัว่ คราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทา
การของธนาคารพาณิชย์ หรือ ตามที่บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) ภายในเวลา 15.30 น.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าที่กองทุนปลายทางในวันทาการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง
17.2 ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี)และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ า
มี)
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(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี)
17.3 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ สับเปลีย่ นแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผล
ให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกาหนดมูลค่าและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าได้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ า่ และ/หรือสงวนสิทธิใน
การกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรื อใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิ งานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ “การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ สับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ น
หลักฐานต่อไป
(2) วิธีการสับเปลี่ยนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทารายการด้ วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านคาสัง่ ของเครื่อง ATM ของธนาคารได้ ทกุ วันระหว่างเวลา
ให้ บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.2 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้ อ้างอิง
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หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและหากถูกต้ องก็จะดาเนินการ
ให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ ในคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุน
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ ก่อน
ปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษั ทจัดการ
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.2 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรื อใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยน
แล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่ เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น.
ของวันทาการสับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.2 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ
(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ในกรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบ
อินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนใด ให้ ถือว่าเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการสับเปลี่ยนนัน้
โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการสับเปลี่ยนก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการ
สับเปลี่ยนถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.2 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ร ะบบงาน
ขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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17.4 การโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการโอน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้น หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ ายการลงทุน (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษัทจัดการได้ รับคาสัง่ โอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
17.5 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น : กรณีเลิกโครงการจัดการ
17.5.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการ
ในกรณีที่ปรากฏเหตุให้ เลิกกองทุนรวมตามข้ อ 29.1 บริษัทจัดการจะดาเนินการตามเจตนาของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ดังนี ้
1. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ให้ บริษัทจัดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น
1.1) บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้น
หักด้ วยค่าธรรมเนียมการโอนย้ ายการลงทุน (ถ้ ามี) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใน 5 วันทาการเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 29.1
1.2) ในการดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่เกิดขึ ้น
แต่จะไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวปลายทางเรียกเก็บ (ถ้ ามี)
1.3) บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกตามลาดับดังนี ้
(1.3.1) เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรือ
(1.3.2) เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่นที่มีวตั ถุประสงค์และนโยบายใกล้ เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือ
(1.3.3) เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใกล้ เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือ
(1.3.4) ตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์ให้ บริษัทจัดการโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการตามข้ อ 30
“การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ไม่ตรงกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยดึ ตามเจตนาที่ได้ ระบุไว้ ใน
ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นขอแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
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17.5.2 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะจัดทาหนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น โดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบที่
สมาคมประกาศกาหนด ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้ อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อื่นภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับคาสัง่ สับเปลี่ยนหรือโอนหน่วย
ลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมที่จะให้ เจ้ าพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ น้ ไปและคิด
เป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับ รอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับตังแต่
้
วันทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม
กรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทีใ่ ช้
ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือ หน่วยลงทุน
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ยงั ค้ างอยูใ่ ห้ เสร็จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
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19. การไม่ ขาย ไม่ รับซือ้ คืน หรือไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้ รับ ไว้ แล้ ว
หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณี นี ้ได้ ไม่ เกิน1 วันทาการ
เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้ รับ
มาแล้ ว หรือประกาศการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ิ ดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื อ้ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทาการบริษัทจัดการจะรายงานการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทสี่ ามารถกระทาได้ ด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป
และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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21. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงินและจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะกาหนดขันตอนการด
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยขันตอนที
้
่
กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
22. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) ตัวแทน (ถ้ ามี)
และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) :
22.1. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนิ นการดังต่อไปนี ้
(1) การบริหารกองทุนรวม
(ก) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนรวม
(ข) จัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อ ผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(ค) นาเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่
ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ง) เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยูเ่ ท่าที่จาเป็ น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
(จ) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ฉ) ดาเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ ากองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการถัด
จากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ วแต่
กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้ อ 28 “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ”
(ฌ) ดาเนินการฟ้องร้ องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ตา่ งๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใด ๆ รอนสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
(2) การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้ มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กาหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
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(ข) ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บ จากผู้
สัง่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(ข) แต่งตังตั
้ วแทนจัดจาหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(ง) จัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทังนี
้ ้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(จ) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ ้นทาหน้ าที่เป็ นทีป่ รึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษาการลงทุน โดยเสียค่าตอบแทน หรือไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
(ฉ) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) การดาเนินการอื่น ๆ
(ก) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(ง) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนั น้
(จ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
(ฉ) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนทีก่ าหนด ในกรณีที่มิได้ เกิดจากการลงทุน หรือได้ หลักทรัพย์มาเพิ่ มเติม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ช) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บญ
ั ชีนนั ้ โดยแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หากบริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้ อ (ฏ) ตามปี ปฏิทิน ให้ ระยะเวลาการ
ส่งรายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชี ขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
นาส่งรายงานดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(ซ) จัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ ้นปี บัญชีและส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
60 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
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(ฌ) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วกรณีอื่น ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
(ญ) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฎ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 29 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฏ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันสิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวต้ องแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชีให้ บริษัทจัดการได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี บัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนาส่งรายงานดังกล่าว
ผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปี บัญชีให้ บริษัทจัดการได้ รับยกเว้ นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวใน
รอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
(ฐ) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้ อ (ช) และ (ฏ) ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(ฑ) จัดส่งและดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ พร้ อมใบสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุน
และจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
(ฒ) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้ อมูลการจัดการกองทุนรวมให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ณ) ชี ้แจงและดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ด) ปฏิบตั ิหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังตามที
้
่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริษัทจัดการทังในปั
้ จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิม่ เติมในอนาคต
22.2. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั หิ น้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังในปั
้ จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ า
อื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและด
้
าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงิน
ปั นผล และดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรือ
บัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน โครงการจัดการกองทุน
(3) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้ องแล้ ว
(4) รับรองความถูกต้ องในจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(5) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนของ กองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล
(6) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ว ยลงทุนที่ได้ รับไว้
แล้ วหรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน
ได้ อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็ นอื่ นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชาระค่าขายคืนหน่วย ลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่
สมาคมกาหนด
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์ สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่ง
หนี ้
การดาเนินการให้ ความเห็นชอบตาม (5) –(9) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องดาเนินการจัดทาการให้ ความเห็นชอบเป็ นหนังสือ และส่งให้ แก่บริษัท
จัดการเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานโดยทันที และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทกุ ครัง้ ที่เกิดกรณีตาม (5) โดยจัดทารายงานในเรื่อง
ดังกล่าวเป็ นหนังสือ พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐานการให้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานดังนี ้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลา หก
เดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บัญชี โดยส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล

04/12/2015

Page 51

(11) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการ
คานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วย ลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคื นหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(12) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ของกองทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(13) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุม ผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล และรับดอกเบี ้ยการจองหุ้นเพิ่มทุน การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(14) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษัทจัดการ
(1) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับ เงินปั นผล
ดอกเบี ้ย และอื่น ๆ
(2) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
(3) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายและคานวณดอกเบี ้ยค้ างรับ
(ถ้ ามี)
(4) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝากไว้
(5) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้ อมทังค
้ านวณ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ (ถ้ ามี)
(6) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน (ถ้ ามี)
(15) แจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังประกาศหลั
้
กเกณฑ์
หรือข้ อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน
(16) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการ
จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตติ ิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังนี
้ ้ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(17) ดาเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้จะต้ องไม่เข้ ามามีอานาจ ต่อการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(18) ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่าสิ นไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้ จา่ ยในการ
ฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุน
(19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุน
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(20) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ าง
สมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นนัน้ ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรียบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ ้นและผู้ดแู ล ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้ า ที่ได้
ทันที เว้ นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอานาจตามกฎหมายจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
(21) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐานที่ได้ ให้ ความ
เห็นชอบหรือที่ได้ ให้ การรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ทราบโดยพลัน
(22) ทาการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปั จจัย ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
(23) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และที่จะแก้ ไขในอนาคต
(24) รับรองผลการนับมติ การแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 60 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
(25) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
22.3. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน :
สิทธิของตัวแทน (ถ้ ามี)
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนสนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นตัวแทนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตัวแทน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ
ในการส่งเสริมการขาย
(2) รับใบสัง่ ซื ้อหรือใบสัง่ ขายหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่ วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบความถูกต้ องเรียบร้ อยและครบถ้ วนของเอกสารที่ใช้ ในการสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
(4) คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) ยืนยันการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
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(6) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าทีด่ งั กล่าวข้ างต้ น
(7) หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง

22.4. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่าย :
สิทธิของตัวแทนจัดจาหน่าย (ถ้ ามี)
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ในอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจัดจาหน่าย แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ
23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจัดจาหน่าย
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนจัดจาหน่าย
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาสัง่ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ
ในการส่งเสริมการขาย
(2) รับใบสัง่ ซื ้อ และรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบความถูกต้ องเรียบร้ อยและครบถ้ วนของเอกสารที่ใช้ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(4) ยืนยันการซื ้อหน่วยลงทุน
(5) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าทีด่ งั กล่าวข้ างต้ น
(6) หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง

22.5. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :
สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี)
ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้ รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ ซึง่ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่า วเอง โดย
จะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้ รับจากกองทุน สาหรับการทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษากองทุน และมีสิทธิตามสัญญาแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด โดยบริษัทจัดการมีอานาจ
ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการกองทุนรวมไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อขายหลักทรัพย์หรือการจัดการด้ านอื่นใดก็ตาม ทังนี
้ ้ ที่ปรึก ษาการลงทุน
ไม่มีสิทธิที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว
หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี)
(1) ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้ าที่ที่ต้องดาเนินการดังนี ้
1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะทารายงาน
สรุปเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้ แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้ องขอตามสมควร
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล

04/12/2015

Page 54

2) รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนของทังประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยจะทารายงานสรุปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ส่งให้ แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้ องขอตามสมควร
3) รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และจาแนกตามหมวดธุรกิจของทังประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยจะทารายงานสรุปเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรส่งให้ แก่บริษัทจัดการทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดการร้ องขอตามสมควร
4) รวบรวมข้ อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการร้ องขอตามสมควร
(2) ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้ าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทางานให้ แก่ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องไม่ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ป ระโยชน์
จากข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(3) ที่ปรึกษาการลงทุนต้ องเก็บรักษาข้ อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ ลว่ งรู้มาเป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลใด ๆ
ทราบ เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอานาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรือการไม่กระทาตามหน้ าที่โดย
ไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้ าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทางานให้ แก่ที่ปรึกษาการลงทุน
(5) ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่กระทาการใด ๆ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ ้นในภายหลังอย่างเคร่งครัด
22.6. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :
สิทธิของที่ปรึกษากองทุน (ถ้ ามี)
ที่ปรึกษากองทุนมีสิทธิในการให้ คาปรึกษาและแสดงความคิดเห็นในภาพรวมทัว่ ไปของเศรษฐกิจและแนวโน้ มการเจริญเติบโตของตราสารทุนและ
ตราสารหนี ้ ทีป่ รึกษากองทุนจะไม่มีอานาจควบคุมการดาเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด โดยบริษัทจัดการมีอานาจในการตัดสินใจแต่เพียง
ผู้เดียวในการจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อขายหลักทรัพย์หรือการจัดการด้ านอื่นใดก็ตาม
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษากองทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว
หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน (ถ้ ามี)
ที่ปรึกษากองทุนมีหน้ าที่ที่ต้องดาเนินการดังนี ้
(1) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ ไปของประเทศ รวมทังสภาวการณ์
้
ทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
(2) ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี ้ และตลาดตราสารทุน
(3) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ มการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ
(4) ที่ปรึกษากองทุน พนักงาน ลูกจ้ าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดที่ทางานให้ แก่คณะที่ปรึกษากองทุนจะต้ องไม่ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(5) ที่ปรึกษากองทุนต้ องเก็บรักษาข้ อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ ลว่ งรู้มาเป็ นความลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลใด ๆ ทราบ
เว้ นแต่จะเป็ นการเปิ ดเผยโดยอานาจของกฏหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(6) ที่ปรึกษากองทุนจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรือการไม่กระทาตามหน้ าที่โดยไม่
มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษากองทุน
(7) ที่ปรึกษากองทุนจะไม่กระทาการใด ๆ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
22.7. สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

23. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม :
23.1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขาย โดยบริษัทจัดการจะยกเว้ นไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกิน อัตรา
ดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ ามี)
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืน โดยบริษัทจัดการจะ
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคื นหน่วย
ลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงาน สาขาของตัวแทน (ถ้ ามี)
23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(3.1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง
ในกรณีเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืน แต่ไม่ต่ากว่า
100 บาท
ในกรณีเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืน
แต่ไม่ต่ากว่า 100 บาท
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โดยบริษัทจัดการจะยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตราที่ไม่เกินตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(3.2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนัน้
โดยบริษัทจัดการจะยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในอัตราที่ไม่เกินตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการจะแจ้ งอัต ราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) จากมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับ หรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผ้ ลู งทุนซื ้อ (แล้ วแต่กรณี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
เพิ่มเติม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เช่น อาจเรียกเก็บเป็ นเงินสดแยกต่างหาก ในอัตราไม่ต่ากว่า 100 บาท ต่อการสับเปลี่ยน หรือโอน
หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี) และ/หรือเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ หรือการตีความ
หรือการให้ ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้ านภาษีอากรหรือด้ านหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนหุ้นระยะยาว โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียกเก็บ และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งวิธีการเรียกเก็บ และ/หรืออัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานสาขา
ของตัวแทน (ถ้ ามี)
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(4) ในอัตราไม่เกิน 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้
โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน ซึง่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนสามารถลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนสาหรับการโอนหน่วยที่มี
จานวนต่างกันก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(5) ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีหายและ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นจริง ซึง่ พิสจู น์ได้ วา่ เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(7) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ จะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการ
ทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
(8) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการหักเงิน ค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมการออกเช็คค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน เงินปั นผล เข้ าบัญชีให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินเรียกเก็บจากการใช้ บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เงินปั นผล เพื่อเข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(9) ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริษัทจัดการหรือตัวแทน (ถ้ ามี) หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากรายการข้ างต้ น ตามที่จา่ ยจริง
(10) บริษัทจัดการอาจดาเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ยในอัตรา 3% ของกาไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือตามอัตราและหลักเกณฑ์อื่นใดที่กฎหมายกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมตาม (1) ถึง (9) เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นในทานองเดียวกัน
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราร้ อยละ 2.0000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี ในอัตราร้ อยละ 0.15625 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
23.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(4) ไม่มี
23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(5) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรก
23.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(6) ค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม และค่าสื่อโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์กองทุน
รวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุนและค่าใช้ จา่ ยในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม
(6.1) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้ รับประโยชน์ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวข้ างต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของจานวนเงินทุน
ของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(6.2) ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จา่ ยนัน้ หรื อในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวขึ ้น
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวข้ างต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(7) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทา หรือมีหน้ าที่จดั ทาขึ ้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกาหนด
ตามที่จา่ ยจริง
(8) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์ มใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน แบบฟอร์ มใบคาสัง่ ซื ้อและขายหน่วย
ลงทุน ใบยืนยันการซื ้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ
แบบฟอร์ มอื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จา่ ยจริง
(9) ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารและรายงานต่าง ๆ หรือหนังสือโต้ ตอบและติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จา่ ยจริง
(10) ค่าจัดเตรียม ค่าจัดทา ค่าจัดพิมพ์ ค่าวัสดุ เอกสาร และรายงานใด ๆ รวมทัง้ ค่าบริการเตรียมการจัดส่ง และค่าบริการพิมพ์ใบจ่าหน้ าซอง ถึงผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง ตามที่จา่ ยจริง
(11) ค่าอากรแสตมป์ และค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมตามที่จา่ ยจริง
(12) ค่าใช้ จา่ ยหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี และค่าใช้ จา่ ยต่ าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตามกฎหมาย หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศกาหนด เป็ นต้ น ตามที่จา่ ยจริง
(13) ค่าใช้ จา่ ยอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน การทาเอกสารแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรือ ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น ตามที่จา่ ยจริง
(14) ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(15) ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใด ๆ ของกองทุนรวม ตามที่จา่ ยจริง
(16) ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ ามี)
(17) ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุนรวมในการใช้ บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ บริการ INFO-BANKING ค่าสมุดเช็ค ตามที่
จ่ายจริง
(18) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(19) ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการรับจานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม ตามที่จา่ ยจริง
หมายเหตุ :
อัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.23 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันที่คานวณ
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยตาม (1) ถึง (19) ข้ างต้ น จะบวกด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
การคานวณค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) และ (3) จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันในการคานวณ และจะชาระ
ตัดจ่ายจากบัญชีกองทุนรวมเป็ นรายเดือน
ค่าใช้ จา่ ยตาม (4) ถึง (19) จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทังจ
้ านวนหรือทยอย
ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์จากค่าใช้ จา่ ยนันๆ
้ ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จา่ ย ดังกล่าวจะเป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย :
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมใน 23.1 และ 23.2 ได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จา่ ยภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมใน 23.1 และ 23.2 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ ามี) และแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
24.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ และ คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้น
วันทาการซื ้อขาย หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีกองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันตังแต่
้ หนึ่งเดือนขึ ้นไป ให้
บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการสุดท้ ายของเดือน ภายใน
วันทาการถัดไป
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้ บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ของ
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทาการถัดไป
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
แต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 24.1 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิม พ์
รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ภายในเวลาทีผ่ ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ
(4) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื อ้ ขายหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรือไม่ก็ได้
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการคานวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสานักงานได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 24.1 ข้ างต้ น เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตัง้ แต่หนึ่ง
สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึ งความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ด้ วย
2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่ างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล

04/12/2015

Page 63

(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีส าเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้ อยบาท บริษัทจัดการอาจ
นาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัท
จัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ใน
หนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : เดือน วันที่
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 31 มกราคม 2549
รายละเอียดเพิ่มเติม :

26. กาหนดเวลาและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
(1) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล วันจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล ดังนี ้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
(ข) ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนที่ใช้ ในการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ค) ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจานวนหน่วยลงทุน ณ วันสิ ้นงวดบัญชีที่จา่ ยเงินปั นผลเป็ นเกณฑ์ในการคานวณอัตราเงินปั นผลที่จา่ ย
(3) บริษัทจัดการจะหยุดขายหน่วยลงทุนชัว่ คราวในระหว่างสิ ้นงวดบัญชีที่จา่ ยเงินปั นผลถึงวันทาการก่อนหน้ าวันปิ ดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยบริษัทจัดการยังคงรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ และเริ่มขายหน่วยลงทุนอีกในวันปิ ดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
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(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เวลา 7.00 น.
เพื่อการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือโดยนาเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญ
ั ชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ
หรือโดยให้ ตวั แทนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่ได้ รับถือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมินที่ต้องนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้ ประจาปี และเงินปั นผลที่จา่ ยนี ้ย่อมส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจานวนเงินปั นผลที่จา่ ย
ข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริษัทจัดการจะไม่จา่ ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ นกรณีที่
ได้ รับยกเว้ น ทังนี
้ ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าทีข่ อง
บริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นาเงินดังกล่าวมารวม
คานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการโดยผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดการแต่งตัง้ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในข้ อ 16 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
27.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรผลกาไรในรูปของเงินปั นผลจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้ อ 4 “นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล” และข้ อ 26 “การกาหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
เว้ นแต่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการโอนและการจานา
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผ้ ลู งทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเปิ ดบริการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถโอนและจานาหน่วยลงทุนได้ หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาที่
กรมสรรพากรให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผ้ ลู งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ ว ตามเงื่อนไขดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้ บดิ า มารดา บุตร หรือคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
(ง) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอืน่ ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริการ
กองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาขอใช้ บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้ อมคาขอโอนหน่วย
ลงทุน
(ข) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย ณ วันที่ยื่น
คาขอโอนหน่วยลงทุน
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(ค) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้ อม
หลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูโอนไว้ เป็ นหลักฐาน
การโอนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตามข้ อ 27.3 (1) และ (2) ดังกล่าวข้ างต้ น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบ
ยืนยันการโอนหน่วยลงทุนพร้ อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ ผ้ รู ับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยัน
การโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคาขอโอนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 27.1 และ 27.2 จะเกิดขึ ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่ว ยลงทุนแล้ ว

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั การ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
จะกระทาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 28 “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ”
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังสิ
้ น้ ของ
โครงการจัดการกองทุนรวมและเมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
27.5. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อ 31 “การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
27.6.1 สิทธิในการรับเงินที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดในข้ อ 16. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และข้ อ 17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ยกเว้ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ จู ดั การกองมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถึงแก่กรรมหรือบุคคลอื่นตามคาสัง่ ศาล
(2) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางมรดกหรือทางพินยั กรรมให้ กบั ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินยั กรรมของผู้ถือ หน่วยลงทุนที่
ถึงแก่กรรม
ทังนี
้ ้ การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษี
อากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ต้อง
เสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายภาษีอากรด้ วย
27.6.2 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิและหน้ าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะเป็ นไปตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ จากเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อให้
ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
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28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
28.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
28.2 ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดนั
้
น้
28.3 ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
28.4 ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ มีมติแก้ ไขและแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
28.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
28.6 ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุน
รวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออกเสียงน้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตังแต่
้ กึ่งหนึ่งขึ ้นไปของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของโครงการจัดการ
กองทุนรวมแต่ไม่ได้ มติโดยเสียงข้ างมากด้ านใดด้ านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หากบริษัทจัดการประสงค์
จะควบรวมกองทุนต่อไป บริษัทจัดการจะดาเนินการขอมติครัง้ ใหม่ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมครัง้ แรกหรือวันที่กาหนดให้ เป็ นวันสุดท้ ายของการ
รับหนังสือแจ้ งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้ แรก และ บริษัทจัดการต้ องได้ รับมติในครัง้ หลังนี ้เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึง่ ออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ต้องขอมติครัง้ ใหม่ บริษัทจัดการจะแจ้ งผลการนับมติในครัง้ แรกให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบด้ วย
ในกรณีการควบรวมกองทุน ไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุนปิ ดกับกองทุนปิ ด หรือกองทุนปิ ดกับกองทุนเปิ ด หากมีผลให้ เกิดกองทุนรวม
ใหม่ หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ด และหากบริษัทจัดการได้ รับมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 28.6 (1) บริษัทจัดการจะถือว่าได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นกองทุนเปิ ดแล้ ว โดยได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยการ
กาหนดวิธีปฎิบตั ิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ การควบรวมกองทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กาหนด หรือจะกาหนด
หรือที่จะแก้ ไขต่อไป
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28.7 หลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผ้ ลู งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ ว บริษัทจัดการจะทาการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็ นกองทุนรวมทัว่ ไป ทีม่ ีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เปิ ดขายและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนทุกวันทาการ และจะเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยจะถือว่าได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน และบริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมดังกล่าวไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :
1. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใดๆ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทในวันทาการใด และ
บริษัทประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องตน
3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
โครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่า
(1) บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สานักงานฯ ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื อ
อาพรางลักษณะที่แท้ จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีป่ ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(3) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด และสานักงานฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้ เชื่อได้ วา่ การจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง และสานักงานฯ สัง่ ให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการตามที่
สานักงานฯ สัง่ ได้ หรือดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
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6. มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรสาหรับการเลิก
กองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อเลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 (1)
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจะดาเนินการโอนย้ ายการลงทุนตามข้ อ 17 “การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” และดาเนินการตามข้ อ 30 “การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทังแจ้
้ ง
เป็ นหนังสือให้ สานักงานทราบ ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 (1)
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 (1) เพื่อรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระทาได้ และชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มิได้ แสดงเจตนาโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อื่นโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มิได้ แสดงเจตนาโอนย้ ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ตามสัดส่วนจานวนเงินที่
รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1 (1) และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคง
เหลืออยูจ่ ากการดาเนินตาม (ค) บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชี
กองทุนรวม
31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก
โครงการ เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลัง
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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32. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
32.1 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชี
เงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
บริษัทจัดการจะคานวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) โดยจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด ทังนี
้ ้ วันทีล่ งทุน หมายถึงวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละ
รายการและในกรณีที่เป็ นการรับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้ หมายความถึงวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้
32.2 บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการชัว่ คราวได้ โดย ณ สิ ้นวันใด
อัตราส่วนการกู้ยืมและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ น
แต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
32.3 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่ น
เข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการ
ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเกิด ขึ ้น
จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.4 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการ อันเนื่องมาจากการใช้ บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้ องกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและ
คานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
32.5 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี ้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
(2) ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ข้ างต้ น มีข้อยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
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(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็ นสาคัญ
32.6 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึง
กับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบาง
ประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กาหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกาหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่ อาจทาให้ กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษั ท
จัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
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(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ว มใน FATCA
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่ว ยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิน การ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือ
ได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จา่ ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการ
ดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัด การ
และกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จา่ ย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล
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