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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ :
ในเอกสารฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอื่น คาจากัดความต่าง ๆ ให้ มีความหมายตามที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการจัดการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี ้ระยะกลาง
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี ้ระยะกลาง
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี ้ระยะกลาง
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการ หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของธนาคารพาิิชย์
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
คาเสนอซื ้อ หมายถึง คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็ นการทัว่ ไปที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตามประกาศว่าด้ วยหลักเกิฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้ าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดเมื่อสิ ้นวันทาการที่คานวิ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกริีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
กาไร หมายถึง กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน และกาไรสะสมทุกรายการ
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขราคาย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือการจ่ายเงินซึง่ 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 หรือบริษัท มหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คิะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคิะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทประกันชีวติ หมายถึง บริษัทประกันชีวิตที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบการประกันภัย ประเภทประกันชีวติ ในประเทศไทยตามความในกฎหมาย
ว่าด้ วยการประกอบการประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ รับการอนุมตั ิจากกรมการประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับผลการดาเนินงานของกองทุน
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับผลดาเนินงานของกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารหนี ้ระยะกลาง
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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. ชือ่ โครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนี ้ระยะกลาง
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Krungsri Medium Term Fixed Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFMTFI
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
การระดมทุน : ในประเทศ
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.5. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ :
ประเภทโครงการจัดการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและจัดอยูใ่ นกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุม่ กองทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
1.6. ลักษิะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 22,000,000,000.00 บาท
เงื่อนไข :

2.2. มูลค่าทีต่ ราไว้ ตอ่ หน่วย : 10 บาท
2.3. จานวนหน่วยลงทุน : 2,200,000,000 หน่วย
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท

กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารหนี ้ระยะกลาง

01/07/2014

Page 2

2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 1,000.00 บาท
จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 100 หน่วย
2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0 บาท
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 100 หน่วย
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :

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 :
เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล รวมทังสถาบั
้
นต่าง ๆ ที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
ในรูปของกาไรจากเงินลงทุน โดยกองทุนรวมจะนาเงินลงทุนที่ระดมได้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี ้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี ้กึ่ง
ทุนทังภาครั
้
ฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ในบางสภาวการิ์ บริษัทจัดการอาจพิจาริาปรับสัดส่วนการลงทุนไปยัง
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนี ้
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.4. ลักษิะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกิฑ์มาตรฐาน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษิะพิเศษ :
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รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้ที่มีความมัน่ คง และมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น ซึง่ กาหนดอายุถวั เฉลี่ยแบบถ่วง
น ้าหนักของกระแสเงินที่ได้ รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม (Portfolio Duration) ไม่เกิน 3.25 ปี ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดและอยูใ่ นดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยกองทุนจะพิจาริาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี ้
1. ลงทุนในตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค ้าประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ออก ผู้รั บอาวัลหรือผู้ค ้า
ประกัน หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ค ้าประกัน หรือหลักประกันซึง่ ได้ แก่ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือตราสารหนี ้อื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็ นผู้ออก ผู้รับอาวัลหรือผู้ค ้าประกัน ที่ได้ จากการทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยมีมลู ค่ารวมกันทังหมดโดยเฉลี
้
่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี ้ที่ธนาคารพาิิชย์ในประเทศ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาิิชย์ที่เป็ น
สาขาของธนาคารต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทัว่ ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน โดยที่ตวั ตราสาร/ผู้
ออก/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะปานกลางหรือระยะยาวในระดับตังแต่
้ A- ขึ ้นไป หรือ
ระยะสันในระดั
้
บ F2, T2 ขึ ้นไป จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ในกริีไม่มีตราสารตามข้ อ 1. และข้ อ 2. ที่เหมาะสม บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี ้ของธนาคารพาิิชย์
อื่นใด ตามที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ ลงทุนได้
4. บริษัทจัดการสามารถลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ตามข้ อ 2. และข้ อ 3. ที่ธนาคารพาิิชย์ในประเทศ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
ธนาคารพาิิชย์ที่เป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนทัว่ ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน
มีมลู ค่ารวมกันต่อหนึ่งบริษัท ิ ขิะใดขิะหนึ่งได้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
5. บริษัทจัดการอาจจะลงทุนในตราสารหนี ้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากข้ อ 2. ภายใต้ หลักเกิฑ์ที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
6. บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยที่การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกิฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ทาให้ วตั ถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบน และต้ องไม่มีลกั ษิะเป็ นการเคลื่อนย้ ายความเสี่ยงด้ านเครดิต หรือเป็ นการ
เคลื่อนย้ ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit Derivative)
(2) เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้ วตั ถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ลด
ค่าใช้ จา่ ย (Cost reduction) หรือเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่กองทุนอย่างมีนยั สาคัญ (Return enhancement)
7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในตราสารทีม่ ีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ซึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและ
หลักเกิฑ์ที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
8. บริษัทจัดการอาจจะมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกิฑ์ที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ ลงทุนได้
หากบริษัทจัดการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมกันแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรรให้ สามารถนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพิ่มเติมจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ ีอานาจตามกฎหมายและ
จัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้ กบั กองทุนได้ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
9. บริษัทจัดการอาจจัดให้ มีการสนับสนุนด้ านสภาพคล่องแก่กองทุน โดยกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนตามที่คิะกรรมการ
ก.ล.ต. และสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อกองทุนได้
10. บริษัทจัดการจะนาเงินลงทุนส่วนที่เหลือไปลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ ลงทุนได้
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้ านเหรียญ หรือไม่เกินร้ อยละ 79 ของ NAV
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกริีทคี่ ิะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษิะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่น
3.6.1.1 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษิะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาิิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงิน
ตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกริีที่เป็ 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
คิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่ระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื 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 องมี
ลักษิะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.1 ด้ วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สานักงาน
อนุญาตให้ เสนอขายในลักษิะทัว่ ไปหรือในลักษิะจากัด หรือที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบคุ คลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรือที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดย
ได้ รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษิะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.1 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 นไปตามหลักเกิฑ์ทสี่ านักงานคิะกรรมการ 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 นไปตามหลักเกิฑ์ที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกริีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.1 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.6.1.1 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มี เงื่อนไข
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารหนี ้ระยะกลาง
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เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ (2.3) ต้ องมีลกั ษิะดังต่อไปนี ้
(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 นไปตามหลักเกิฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกริีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกริีทผี่ ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกริีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนันต้
้ องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.6.1.2 ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึง่ ต้ องมีลกั ษิะตามเงื่อนไขในท้ ายข้ อ 3.6.1.1 (1) และ (2) ทังนี
้ ้ ในกริีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
้ องเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การ
จัดการ
ในกริีที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค ้าประกัน การค ้าประกันดังกล่าวต้ องเป็ นการค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือได้ มาซึง่ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกิฑ์ตอ่ ไปนี ้
(ก) ในขิะทีล่ งทุนหรือได้ มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต้ องมีมลู ค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ (out of the
money)
(ข) ในกริีที่มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจัดการต้ องขายหุ้นที่ได้ รับจากการแปลงสภาพนันภายใน
้
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ห้ นุ ดังกล่าวมา
3.6.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.4 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกิฑ์ที่สานักงาน
กาหนด โดยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมีสินค้ าหรือตัวแปรอ้ างอิงเป็ นตราสารแห่งหนี ้ หรือมีตราสารแห่งหนี ้เป็ น
องค์ประกอบในการคานวิตัวแปร หรือมีตวั แปรเป็ นอัตราดอกเบี ้ย อันดับความน่าเชื่อถือ หรื อเหตุการิ์ที่มีผลต่อการชาระหนี ้ของตราสารแห่ งหนี ้
ทังนี
้ ้ ในกริีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในกริีดงั กล่าวได้ เฉพาะเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) เท่านัน้
3.6.1.5 ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีลกั ษิะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) หุ้นกู้อนุพนั ธ์ที่มีลกั ษิะตามที่กาหนดไว้ ตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.1 โดยอนุโลม
(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) ที่มีลกั ษิะดังต่อไปนี ้
(ก) ตราสารดังกล่าวจัดทาขึ ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.4)
(ข) ตราสารดังกล่าวต้ องอ้ างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุม่ หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ตาม ประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 11(1) หรือ ตราสารหนี ้ต่างประเทศตามประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 11(2) ดัชนีกลุม่
หลักทรัพย์ ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัิฑ์ หรืออัตราดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในกริีของดัชนีต้องมีลกั ษิะตามที่กาหนดใน ประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 35(2)(3)
และ (4) ด้ วย
(ค) ตราสารดังกล่าวมีข้อกาหนดให้ ผ้ อู อกชาระคืนเงินต้ นเต็มจานวนให้ แก่กองทุนเมื่อครบอายุตราสาร เว้ นแต่เป็ นตราสารที่ไม่ชาระคืนเงินต้ นเต็ม
จานวนเมื่อครบอายุตราสารซึง่ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบแล้ ว และบริษัทได้ จดั ให้ มีข้อตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามที่
กาหนดใน ประกาศ สน. 28/2549 ข้ อ 41 (1) และ
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(ง) ในกริีที่เป็ นตราสารที่ให้ สิทธิแก่ผ้ อู อกตราสารในการที่จะชาระหนี ้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร (callable) บริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ลู งทุนก่อนทาการลงทุน
ทังนี
้ ้ การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวต้ องไม่ทาให้ การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ และ
ต้ องไม่ทาให้ กองทุนขาดทุนเป็ นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน
ในกริีที่การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวจะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้ องเป็ นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุน
ในหรือมีไว้ ได้
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่นอกเหนือจากกริีในข้ อ 3.6.1.6 นี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายกริี โดยตราสารดังกล่าวต้ องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับสินค้ าหรือตัวแปรที่กาหนดไว้ ในประกาศ สน.
28/2549 ข้ อ 34
3.6.1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษิะทานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.5 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนได้
3.6.2.1 ตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ หรือ ตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี ้
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้ แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็ นผู้ออกหรือ
ผู้ค ้าประกัน ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้าประกัน ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชน ได้ แก่
(2.1) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
และได้ รับการคัดเลือกให้ ใช้ ในการคานวิดัชนีตราสารแห่งหนี ้ (benchmark bond index) ที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(2.2) ตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีล่ งทุน ซึง่ นิติบคุ คลดังกล่าวมีอนั ดับ ความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(3) ตราสารแห่งหนี ้อื่น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวม
ตลาดเงิน เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้ อ 3.6.2.3
3.6.2.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ข้ อ 3.6.2.1 (3) ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
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(2) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ ได้ เว้ น
แต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคาโดยตรง
(3) ในกริีที่เป็ นการลงทุนหรือมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ ได้ ต้ องเป็ น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(4) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
3.6.2.3 เงินฝากระยะสันในสถาบั
้
นการเงิน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตังอยู
้ ใ่ นประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินต่างประเทศ ทังนี
้ ้ การ
มีไว้ ซงึ่ เงินฝากดังกล่าวต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกหรือป้องกันปั ญหาในการดาเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการ
ลงทุน หรือเพื่อชาระค่าใช้ จา่ ย เป็ นต้ น
3.6.2.4 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกิฑ์ที่สานักงาน
กาหนด โดยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมีสินค้ าหรือตัวแปรอ้ างอิงเป็ นตราสารแห่งหนี ้ หรือมีตราสารแห่งหนี ้เป็ น
องค์ประกอบในการคานวิตัวแปร หรือมีตวั แปรเป็ นอัตราดอกเบี ้ย อันดับความน่าเชื่อถือ หรื อเหตุการิ์ที่มีผลต่อการชาระหนี ้ของตราสารแห่ งหนี ้
ทังนี
้ ้ ในกริีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในกริีดงั กล่าวได้ เฉพาะเพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) เท่านัน้
3.6.2.5 ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
3.6.2.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษิะทานองเดียวกับข้ อ 3.6.2.1 – 3.6.2.5 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานัก งาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกริีทสี่ านักงานคิะกรรมการ 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 หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว
ในกริีของกองทุนรวมเปิ 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 (2) หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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การคานวิอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 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
ในกริีของกองทุนรวมเปิ 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 ธนาคารพาิิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(4) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.6.1.4
(5) ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงตามข้ อ 3.6.1.5
โดยในกริีของธนาคารพาิิชย์นนเป็
ั ้ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้ นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้ รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกริีใด มิให้
คานวิเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้ าในอัตราส่วนดังกล่าว
การคานวิอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.4 (3) และข้ อ 3.7.1.5 (1) ซึง่
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวด้ วย
ในกริีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ 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
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.6.1.1 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนตามข้ อ 3.6.1.2 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.6.1.4 ที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
(4) ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงตามข้ อ 3.6.1.5 ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
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ตราสารแห่งหนี ้ตาม (1) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.1 (2.6)
การคานวิอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 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 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกริีที่กาหนดไว้ 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
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวิรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวิได้ 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 ในการคานวิตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อ ยละ 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 วแต่กริี ก็ได้
3.7.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาิิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
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(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวิอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวมซึง่ เป็ นไปตามที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้น
ไป
ในกริีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวิอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ ข้อนี ้ได้ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้
ในกริีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ้ทีม่ ีลกั ษิะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคานวิอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ 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 สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการด้ วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.9 ในกริีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาด
เงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บญ
ั ชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวิอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.1.8
ได้ สาหรับรอบปี บัญชีนนั ้
3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่
เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
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3.7.1.12 ในกริีที่กองทุนเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคิ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้ องชาระหนี ้
หรือชาระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกิฑ์ที่สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม และเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กระทานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยมี
มูลค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ทังนี
้ ้ การคานวิมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวิอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว ให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวิ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
กองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา (interval fund) ซึง่ กาหนดช่วงห่างของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่ยาวกว่าอายุ
ของตราสารดังกล่าว หรือกองทุนรวมปิ ด
ในกริีของกองทุนรวมเปิ ดที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ (daily redemption fund) กองทุนรวมเปิ ดแบบมีกาหนดระยะเวลา
(interval fund) ที่กาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่หา่ งกันน้ อยกว่าสิบห้ าวัน หรือกองทุนสารองเลี ย้ งชีพ หากการลงทุนหรือ
มีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่มิใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์ของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่กาหนดข้ างต้ น แล้ ว แต่กริี โดย
มิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ ตราสารมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินอัตราส่วนข้ างต้ น
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ตราสารนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด
3.7.1.14 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวิมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานวิโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึง
วันที่คานวิมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกริีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขิะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีธ่ ุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.15 บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกิฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกริีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิง นันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวิตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวิรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกริีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนกองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยตรง
้
(3) ในกริีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ ซงึ่ การให้ ยืมหลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุน
หรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่วนทีค่ านวิตามคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ
3.7.1.5 (1) ก็ได้
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3.7.1.16 การคานวิมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวิอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้ 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 นบั มูลค่าที่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชาระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมคานวิในอัตราส่วนของบุคคลที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กริีที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการไม่ต้องคานวิมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.7.1.17 นอกจากการคานวิตามข้ อ 3.7.1.16 แล้ ว บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือผู้ที่ต้องชาระ
หนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวิอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้
เฉพาะกริีที่การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรืออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ า
หรือผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการ
คานวิ เว้ นแต่ในกริีที่เป็ นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูิกับค่าเดลต้ า
ของสัญญาออปชัน
3.7.1.18 ในกริีที่การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงเป็ นผลหรืออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต
(credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรือผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกสินค้ าของตราสารดังกล่าว
หรือผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวิอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านัน้
โดยตรง ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่าของตราสารดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคานวิ
3.7.1.19 ในกริีที่ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงมีข้อกาหนดที่อาจมีผลให้ กองทุนได้ รับชาระหนี ้เป็ นทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะ
คานวิมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ใน ข้ 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 วแต่กริี ในทันที
เสมือนกองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินนันแล้
้ ว เว้ นแต่เข้ าลักษิะตามข้ อ 3.7.1.18 ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 3.7.1.18 แทน
3.7.1.20 ในการคานวิอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกิฑ์ดงั ต่อไปนี ้
รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.7.1.21 ด้ วย
(1) ในกริีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะคานวิอัตราส่วนที่ผ้ อู อกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรือคานวิอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กริี ก็ได้
(2) ในกริีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวิอัตราส่ว นทีผ่ ้ ู
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.7.1.21 การคานวิอัตราส่วนทีผ่ ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.7.1.20 จะทาได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกั นต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.22 ในกริีที่ ตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ในขิะทีล่ งทุนหรือในขิะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่ วนที่
กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ให้ บริษัทดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกริีที่มีเหตุ
จาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
3.7.1.23 ในกริีที่ทรัพย์สินในขิะทีล่ งทุนหรือในขิะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
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3.7.1.24 ในกริีที่การรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม 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 นแต่กริีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กริีที่เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรือข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคิะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกิฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
3.7.1.25 ในกริีที่ทรัพย์สินในขิะทีล่ งทุนหรือในขิะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษิะตามข้ อ 3.7.1.8 ข้ อ 3.7.1.13 ข้ อ 3.7.1.14 ข้ อ 3.7.1.22 ข้ อ 3.7.1.23 และ ข้ อ 3.7.1.24 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั น้ มี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.25 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.26 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกริีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
รายละเอียดกริี Specific :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00
3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
สาหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี ้เพิ่มเติมด้ วย ทังนี
้ ้ อัตราส่วนที่คานวิตามประเภททรัพย์สิน ข้ อกาหนดในการคานวิอัตราส่วน และการดาเนินการเมื่อมีเหตุที่ ทาให้ ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วน ให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1 โดยอนุโลม
3.7.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากระยะสันในต่
้ างประเทศตามข้ อ 3.6.2.3
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(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.6.2.1 (1) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสาร
ดังกล่าว
ในกริีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น
เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.7.2.1 (2) หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวิอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 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
ในกริีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ส ลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ต่างประเทศตามข้ อ 3.6.2.1
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้ อ 3.6.2.2
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.6.2.4 ที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(4) ตราสารที่มีลกั ษิะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงตามข้ อ 3.6.2.5 ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่ า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวิได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้
3.7.2.5 การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีใ่ ช้ ในการคานวิตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวิเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.7.2.2 และข้ อ 3.7.2.3 แล้ วแต่กริี ก็ได้
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4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จา่ ย
หลักเกิฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
5. การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์ สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรือมีพฤติการิ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัท
จัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกิฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกริีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
5.1 กริีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ิ วันทีบ่ ริษัท
จัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวม
คานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กริีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ต้ กลงรับชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และใน
กริีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์ สินที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
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 กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จา่ ยก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สุทธินนไม่
ั ้ ค้ มุ
กับภาระค่าใช้ จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวิเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิ
เรียกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กริีที่บริษัทจัดการไม่ได้ 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 อมเหตุผลว่าในขิะนันการรั
้
บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิ นที่กองทุนรวม
จะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาิการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวิมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกิฑ์และวิธีการทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กริีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้
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(2) กริีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถ
กระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกริีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกริีที่มีพฤติการิ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ิ วันที่มีพฤติการิ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ น
ผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิ
เรียกร้ องนันมารวมค
้
านวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2788-8000
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขเมื่อเกิดกริีใดกริีหนึ่งหรือทังหมด
้
ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
( 1 ) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษิ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
( 2 ) ในกริีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ บริษัทจัดการหรือผู้ดแู ล
ผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษิ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน
( 3 ) ในกริีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนเปิ ด หรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้ าทีท่ ี่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษิ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่ น้อย
กว่า 90 วัน
( 4 ) ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ด เรียกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษิ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
( 5 ) ในกริีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนเปิ ด หรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนเปิ ดไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนเปิ ด หรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษิ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
( 6 ) ในกริีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุิสมบัตขิ ้ อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุิสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจ
พบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้น แต่หากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริษัท
จัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
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ถ้ าการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อใดข้ อหนึ่งของข้ อ 6.2 เรื่อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ” ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนจะต้
ั ้ อง
ทาหน้ าทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ดต่อไปอย่างสมบูริ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ดนัน้
ตลอดจนถึงการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรียบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จ
สิ ้น และผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้ าที่ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้ นแต่บริษัทจัดการหรือสานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21
ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2788-8000
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียริ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
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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 นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคิะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ ายให้ สานักงาน
คิะกรรมการ 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 สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกริีของการ
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ทีส่ านักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่
ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงาน ได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิ หน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึ กษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :

หมายเหตุ :

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน :

หมายเหตุ :
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13. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ( ถ้ ามี ) ตามวันเวลาและอัตราค่าธรรมเนียมที่แน่นอนที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเอง ทังนี
้ ้ หาก
มีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000 ล้ านบาทก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขาย
ครัง้ แรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ รวมทังปิ
้ ดประกาศทีส่ านักงานของบริษัทจัดการทุกแห่ง
13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ พร้ อมกับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
13.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
ขึ ้นไปสาหรับการซื ้อครัง้ แรก โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมทังน
้ าใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน พร้ อมหลักฐานดังต่อไปนี ้ไปทีบ่ ริษัท
จัดการ
( 1 ) กริีบคุ คลธรรมดา ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องของเอกสาร
( ก ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
( ข ) สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือ
( ค ) สาเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
( 2 ) กริีนิติบคุ คล ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องของเอกสาร
( ก ) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาิิชย์
( ข ) สาเนาหนังสือบริคิห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
( ค ) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลและเงื่อนไขในการลงนาม
( ง ) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
( จ ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่
มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
13.3 การรับชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยสามารถชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร หรือ
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของบริษัทจัดการที่รับคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้ โดยลงวันที่ตามวันที่ทสี่ งั่ ซื ้อ
แต่ไม่เกินวันสุดท้ ายของระยะเวลาการสัง่ ซื ้อ โดยผู้สงั่ ซื ้อต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ด ดารงทรัพย์ ” หลังจากที่บริษัท
จัดการได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว จะออกหลักฐานการรับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานการรับชาระเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูริ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการได้ เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคารหรือ
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว ในกริีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋ แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร
หรือคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจัดการ หรือตัวแทนสนับสนุนจะดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ ู
สัง่ ซื ้อทราบ
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ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นกริีพิเศษ
13.4 การเก็บรักษาเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บัญชีสงั่ ซื ้อกองทุนเปิ ด ดารงทรัพย์” ที่ธนาคาร
พาิิชย์ ซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลาสัง่ ซื ้อทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ด
13.5 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนสาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ในกริีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่ามูลค่าโครงการจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อหลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
แต่หากในกริีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการจัดการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการสัง่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ใน
กริีที่สงั่ ซื ้อพร้ อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจาริาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13.6 การคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในกริีที่บริษัทจัดการต้ องยุติโครงการภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่าจาหน่ายหน่วยลงทุนให้
ประชาชนได้ ไม่ถึงสิบราย หรือจาหน่ายหน่วยลงทุนได้ มีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาท บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้ งให้
สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้ าวันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลานันได้
้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลานันให้
้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ในการคานวิมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้ วตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วย ลงทุนเป็ นเกิฑ์ในการคานวิ เว้ นแต่บริษัท
จัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ดาเนินการเป็ นประการอื่นได้
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ผู้สนใจลงทุนสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการในเวลาทาการของธนาคารพาิิชย์ไทย โดย
บริษัทจัดการจะเริ่มทาการขายหน่วยลงทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ เมื่อสิ ้นวันทาการทีข่ ายหน่วยลงทุนเป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ู
สัง่ ซื ้อจะได้ รับ
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14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ และใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชี คูม่ ือผู้ลงทุน ได้ ที่บริษัทจัดการ
และผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) โดยบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) จะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญพร้ อมใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู นใจ
ลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทุกวันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน” โดยจะเริ่มขายหน่วยลงทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เป็ นต้ นไป และวิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่กาหนดในข้ อ 13.1
14.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
14.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิต ใน
กริีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรา
สารหนี ้ระยะกลาง” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออม
ทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาิิชย์ 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 เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่ง
มอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจาริา
การทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาิิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ ิ สิ ้นวันทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกริีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกริีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กริีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกริีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ
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อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
14.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิต ใน
กริีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรา
สารหนี ้ระยะกลาง” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออม
ทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาิิชย์ 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 เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่ง
มอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจาริา
การทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุล ยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาิิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ ิ สิ ้นวัน ทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ูซื ้อจะได้ รับ
ในกริีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกริีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กริีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกริีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
การซื ้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวติ กาหนด ทังนี
้ ้ การซื ้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และ
วิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างไปจากการซื ้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน
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ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีดงั นี ้
มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขันต
้ า่ ของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า และจานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่
เนื่องจากการซื ้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่
ละกองทุน การดาเนินการสับเปลีย่ นกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ การสัง่ ซื ้อขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกาหนดในเรื่องมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน จานวนหน่วย
ลงทุนขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ า่ และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า ซึง่ อาจแตกต่างจากการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต
การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผู้ลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวติ
กาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบ่ ริษัทประกันชีวิต
กาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขันต
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ ซื ้อ
วิธีการชาระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายทีผ่ ้ ลู งทุนได้ รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สัง่ ซื ้อจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้ รับ
เอกสารและได้ รับชาระเงินครบถ้ วนจากบริษัทประกันชีวติ แล้ ว
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกริีของการสัง่ ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสัง่ ดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษิะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรือเข้ าข่ายบุคคลที่ บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจาริารับประกัน
บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ว ยลงทุนให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ซื ้อดังกล่าว
14.2.3 วิธีการซื ้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 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
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายโดยเป็ นราคาที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ เป็ น
เกิฑ์ในการคานวิ ส่วนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื ้อขาย
หรือการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ คานวิได้
ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยเป็ นราคาที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูริ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูริ์ และใช้ อ้างอิงได้
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หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานัน้ ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แ ล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
14.2.4 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถขอใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์ มการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน ฝาก
ธนาคารพาิิชย์ ทังนี
้ ้ ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้ วยบัตรเครดิต ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน ในกริีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ แจ้ งการเลื่อนการหักบัญ ชีเงินฝาก
หรือบัญชีบตั รเครดิตไว้ ตอ่ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื ้อขายถัดไปทุกครัง้
ในการกาหนดงวดการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตาม
ความประสงค์
ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ขันต
้ ่า 1,000 บาท ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื ้อ ในกริีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อ
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือ ในกริีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้ บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจาริาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้ วแต่กริี ในงวดแรก หลังจากที่ผ้ สู งั่ ซื ้อกรอกและยื่นแบบฟอร์ มการ
ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิตครบถ้ วนแล้ ว ไม่ น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็ นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อในแต่ละงวดเป็ น
จานวนเงินบาทถ้ วน ขันต
้ ่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ในกริีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวัน ที่สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื ้อของงวดดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการทีส่ ามารถผ่านเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ธ นาคาร
พาิิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิหน่วยลงทุน
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษิีย์ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน
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6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่านัน้
โดยเป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาิิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้ วแต่กริี
ค) เงื่อนไขการให้ บริการ
1) ในกริีที่บริษัทจัดการได้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึง่ เป็ น
รายการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ สาเหตุใด
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้ บริการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้ งยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษั ท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับการแจ้ ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกริีการขอแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งการขอแก้ ไขต่อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า
3) ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการแก้ ไขที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี)
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศลงหนั
้
งสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1
ฉบับ
14.2.5 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตาม
ขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกริีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดการกาหนดไว้
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บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ 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 ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกิฑ์ในการคานวิหน่วยลงทุน
ในกริีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาิิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวัน ที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิหน่วยลงทุน
ในกริีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่ว ยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเ งินฝาก
ธนาคารพาิิชย์ ในกริีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูริ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาิิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ 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 กริีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อ สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจาริาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูริ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูริ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิ ดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรือรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษั ท
จัดการ
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14.2.6 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนใน
้
หัวข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกริีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ 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 ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกิฑ์ในการคานวิหน่วยลงทุน
ในกริีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาิิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิหน่วยลงทุน
ในกริีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาิิชย์ ในกริีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูริ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาิิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
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ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กริีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจาริา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูริ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูริ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรือรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
จัดการ
14.2.7 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เรี ยกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน
ทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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 ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ใน
การคานวิหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกริีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
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หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
14.2.8 การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง
14.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการขายหน่วยลงทุนตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุน
ที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กริีตามข้ อ 19 โดยบริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกิฑ์ในการคานวิราคาขายหน่วยลงทุน
ในกริีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีจานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื อ้ เต็มจานวน
ในกริีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริษัทจัดการจะพิจาริาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือ ไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
14.4. การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ในกริีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินชาระค่ าซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษิีย์ลงทะเบียนไปยังทีอ่ ยูใ่ นใบคาขอเปิ ดบัญ ชีภายใน 5
วันทาการนับจากวันทีบ่ ริษัทจัดการได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนัน้
14.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกริีดงั ต่อไปนี ้
14.5.1 กริีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจาริาแล้ วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม จะก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหาร
และจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ จะไม่สามารถดารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกาหนด หรืออาจจะมีผลทาให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะแจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อน
วันทาการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ิ สานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ
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14.5.2 กริีปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกริีใดกริีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กริีเอกสารหรือข้ อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง หรือกริีที่บริษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่า การซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
(2) กริีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะพิจาริาถึงระยะเวลา
ของการลงทุน และ/หรือจานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) 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
14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกบั บริษัทจัดการจะต้ องขอเปิ ดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมแนบ
เอกสารหลักฐานประจาตัวพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องตามข้ อ 13.2 ทังหมด
้
14.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
บริษัทจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) โดยจะดาเนินการตามหลักเกิฑ์ดงั นี ้
(1) เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) กริีมีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่มภายหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนรายใหม่เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังด
้ าเนินการให้ มีการส่ งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อดังกล่าวทางไปรษิีย์ ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
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ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล (ถ้ ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่
มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสาคัญของกองทุน
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีส่ ง่ ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
(4) หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั
ถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่ ได้ รับ
การปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(5.1) ในกริีที่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษิีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(5.2) ในกริีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน 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
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) การนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะนาส่งภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่าว สามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามปกติได้
(2) การนาส่งรายงานการถือหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยนาส่งผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(3) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนจะปิ ดประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบตั สิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าและรายใหม่ ดังต่อไปนี ้

กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารหนี ้ระยะกลาง

01/07/2014

Page 32

1. กริีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึง่ ลงทุนในกองทุนนี ้ก่อนที่จะเริ่มใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนมีความ
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 ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการ
2. กริีผ้ 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 ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่างใดอย่างหนึ่งในภายหลัง โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ตอ่ เมื่อบริษัท
จัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรี ยบร้ อยแล้ ว
และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนามบริษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
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
สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
กริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(confirmation note) ให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีส่ งั่ ซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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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 ในกริีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกริีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกริีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูริ์แล้ วไม่
ว่ากริีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจาริาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขันต
้ า่
หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่า วไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับ สนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาในข้ อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนทีต่ ้ องการขายคืน เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู ั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกิฑ์ ในการคานวิราคารับซื ้อคืน โดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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16.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 100 หน่วย หรื อ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ ในกริีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกริีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกริีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูร ิ์แล้ วไม่
ว่ากริีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจาริาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ า่
หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่า วไว้ ที่
สานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับ สนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่สานักงานของผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้ อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ อ งแล้ วแก่ผ้ ู
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคารับซื ้อคืน โดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่าน
บริษัทประกันชีวติ โดยผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ ตามจานวนขั น้ ตา่
และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ซึง่ อาจแตกต่างจากจานวนขันต
้ ่าที่กาหนดไว้ สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ จะส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจตา่ กว่าที่บริษัทจัดการกาหนด เป็ นต้ น โดยบริษัทประกันชีวติ จะสรุ ป
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จา่ ยล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่
บริษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อาจกาหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน เพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชี ้ชวน และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้ รับเอกสาร
หลักฐานจากบริษัทประกันชีวติ ครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสัง่ ขายคืนดังกล่าว
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
้
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายเป็ นเกิฑ์ในการคานวิโดยเป็ นราคาที่ได้ รับ
รองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ส่วนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทาการ
ซื ้อขาย หรือการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปเป็ นเกิฑ์ในการคานวิโดยราคาที่บริษัทจัดการรับซื ้อคืนนันต้
้ องเป็ นราคาที่ได้ รับการรับ รองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูริ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูริ์และใช้ อ้างอิงได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษิีย์ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้ โดยอยู่
ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้ อเรื่อง “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทีผ่ ้ สู นับสนุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูริ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
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บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ 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 ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วย ขันต
้ า่ 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่
ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษิีย์ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
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 กริีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจาริาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูริ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรื อรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
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16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ 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 ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วย ขันต
้ า่ 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่
ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษิีย์ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
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 กริี ใดทังสิ
้ ้น
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจาริา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูริ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรือรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
จัดการ
16.2.6 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทา
การก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่
ละครัง้ ในกริีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 100 หน่วย หรือในกริีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทา
รายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ า่ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ิ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกิฑ์ในการคานวิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจาริาให้ 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
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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16.3. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม :
16.3.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
16.3.2. การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาิิชย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ให้ นาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากได้ โดยจะได้ รับเงินในบัญชีเงินฝากภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่ขาย
คืนหน่วยลงทุน ในกริีเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์สานักงานนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมิฑล บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะให้ บริการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเฉพาะทีบ่ มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านัน้ ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากนี ้ ถ้ าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่วา่ ด้ วยกริี ใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษิีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษิีย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษิีย์
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษิีย์ลงทะเบียนภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน
และรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ สามารถรับได้ ภายใน 2 วันทาการนับจากวันทีส่ งั่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน
(4) สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั
บริษัทประกันชีวติ ภายใน 2 วันทาการนับจากวันทีส่ งั่ ขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้ รับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ซึง่ จะเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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 :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ ภายในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
เท่านัน้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางโดยเกิฑ์การคานวิจะใช้ ระบบ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) แล้ วไป
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้ สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ คราวและ/หรือถาวรในกริีทบี่ ริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์
สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ ิ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
“วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าที่กองทุนปลายทางในวันทาการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง
17.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน”
17.3 ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกิฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กริีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวิราคารับซื ้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี)
(2) กริีเป็ นกองทุนปลายทาง การคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่ อคานวิราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ ามี)
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อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวิราคาขายและรับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกริีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ ยนไม่ต่า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ สับเปลีย่ นแต่ละครัง้ ในกริีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตา่ กว่า 100 หน่วย หรือในกริีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกริีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตา่ กว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับสับ
เปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้ วธิ ีการทีบ่ ริษัทจัดการเห็ นสมควร โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจาริาการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดัง กล่าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ ู สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในกริีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ “การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูริ์แล้ วไม่วา่ กริีใดๆ ทังสิ
้ ้น
(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคาสัง่ สับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ต่อไป
สาหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจานวนขันต
้ ่า จานวนเงินคงเหลือขันต
้ ่า และเงื่อนไขที่ ระบุไว้
ในกรมธรรม์ โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์ มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ เท่านันโดยต้
้
องเป็ นการทารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการ
ขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารหนี ้ระยะกลาง

01/07/2014

Page 42

ทังนี
้ ้ การดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจาตามคาสัง่ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ น
ทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริษัทประกันชีวติ อาจระงับการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรือถาวรในกริีทบี่ ริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือ
มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกริีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางต่ากว่าจานวนขันต
้ ่าทีบ่ ริษัทประกันชีวิตกาหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับกริีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะ
จัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้ วแต่กริี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการ
ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
(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
้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ ส่วนการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครในวันทาการซื ้อขาย หรือ การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขาย ให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทา
การซื ้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.3 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูริ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูริ์และใช้ อ้างอิง
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
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวิได้ ตามหลักเกิฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
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(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกริีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการ
ซื ้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.3 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วย ขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทา
รายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่ าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
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 กริีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจาริาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูริ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรือรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
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5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทัง้ นี ้ 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 บัญชีเงินฝากธนาคารพาิิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกริีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจาริาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อ
ขายนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการ
ซื ้อขายถัดมา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.3 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วย ขันต
้ ่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทา
รายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่ าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกริีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกริีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
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 กริีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการ
จะพิจาริาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูริ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
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4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกริีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกริีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกริีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการิ์หรือรับทราบเหตุการิ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กริี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
จัดการ
(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบ
มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ
ก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ในกริีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ในการสัง่ สับเปลีย่ นแต่ละครัง้ ในกริีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตา่ กว่า 100 หน่วย หรือในกริีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ป รากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกริีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตา่ กว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกริีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ
“การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน”
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.3 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกริีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกิฑ์ในการคานวิราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูริ์แล้ วไม่วา่ กริีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจาริาให้ เพิกถอนการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
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(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ิ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ใ นกริี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิด
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 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผัน
ดังกล่าวไม่รวมกริีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทีใ่ ช้
ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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 รับไว้ แล้ ว
หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกริีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวิมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกริีนี ้ได้ ไม่เ กิน1 วันทาการ เว้ น
แต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือประกาศการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ิ ดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือ คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกริีที่บริษัทจัดการไม่ขาย 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 ิ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้
ให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทสี่ ามารถกระทาได้ ด้วย
ในกริีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ องตังแต่
้ หนึ่ งสตางค์ขึ ้นไป
และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื อ้ ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกริีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากคิะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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21. การชาระค่ ารั บซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กริีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ท
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 บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) ตัวแทน (ถ้ ามี)
และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) :
22.1. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
22.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเปิ ด ค่าใช้ จา่ ยในการเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกริีที่บริษัทจัดการเป็ นนายทะเบียนของกองทุน
เปิ ดเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน โครงการจัดการกองทุนเปิ ด
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ด ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับความอนุญาตจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.
22.1.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่สถาบัน หรือประชาชนทัว่ ไปในราคาที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของโครงการซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
(2) สัง่ ให้ โอน สัง่ ให้ เปลี่ยนแปลง สัง่ ให้ ซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนเปิ ดภายในขอบเขตแห่งอานาจของ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
(3) เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนเปิ ดถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ น เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(4) แต่งตังและถอดถอนผู
้
้ สนับสนุน
(5) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนเปิ ด ซึง่ มีคิ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษิะต้ องห้ าม โดยถือตามข้ อกาหนดแห่งประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง หลักเกิฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุนเปิ ด โดยความเห็นชอบของสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรือเลิกกองทุนเปิ ด
(7) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี)
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด หรือวิธีจดั การเกี่ยวกับการเพิ่มวันเวลาทาการขายและรับซื ้อคืน หน่วย
ลงทุน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
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(10) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กองทุนเปิ ด ซึง่ มีคิ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุิสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
(11) นาเงินของกองทุนเปิ ดไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่มงุ่ หมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนเปิ ด
(12) สัง่ จ่ายค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นแก่กองทุนเปิ ดตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด” โดยหักจาก
กองทุนเปิ ดตามอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ
(13) แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด หรือแก้ ไขวิธีการจัดการตามทีก่ าหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด
หรือวิธีการจัดการ”
(14) ดาเนินการตามโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิตลอดจนข้ อผูกพันที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามทีร่ ะบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนอย่าง
เคร่งครัด
(15) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนเปิ ด ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ดทราบ ทังนี
้ ้ตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) แจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนรวมที่
กาหนดไว้ ในโครงการให้ มีการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ทังนี
้ ้ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลง
(17) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื่นไว้ กบั ผู้ ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิ ด
(18) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนเปิ ดไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(19) จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดไปลงทุน และนาผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน
เปิ ด
(20) จัดให้ นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินพร้ อมใบกากับภาษี (ถ้ ามี) และใบแสดงรายการ (Account
Statement) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นประจาทุกสิ ้นสุดไตรมาสตามปี ปฏิทนิ และจัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(21) ไม่กระทาการใด ๆ อันมีลกั ษิะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(22) ไม่ก้ ยู ืมเงินในนามของกองทุนเปิ ด หรือก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
(23) จัดทาหนังสือชี ้ชวนกองทุนเปิ ดใหม่ทกุ รอบปี บัญชี รายงานทุกรอบปี บัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี ให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง และจัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนั บสนุน
ฯลฯ ที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนสามรถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อร้ องขอ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงาน
ดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(24) คานวิและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และราคาสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุน ตามที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(25) ดาเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ ากองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการถัด
จากวันที่คานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ วแต่
กริี
(26) กระทานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามกองทุนเปิ ด ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนเปิ ดตามที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิ ด”
(28) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิ ด และผู้ชาระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนเปิ ด กับสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดการจะรับ
มอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ด และเก็บรักษาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนเปิ ด
(29) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนเปิ ด และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทางบการเงินของกองทุนเปิ ดให้ เป็ นไปตามที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(31) ปฏิบตั ติ ามหลักเกิฑ์อื่นใดที่คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
22.2. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
22.2.1 สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนเปิ ด สาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ด
( 2 ) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ด ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.
( 3 ) ฟ้องร้ องบริษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ”
22.2.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
( 1 ) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคิะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดออกจากทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังดู
้ แลให้
การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนเปิ ด
( 3 ) ดาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด ตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
เมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้ องแล้ ว ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
( 4 ) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดที่รับฝากไว้
( 5 ) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ของกองทุนเปิ ดตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
( 6 ) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนเปิ ด เพื่อผลประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล การรับดอกเบี ้ย การรับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนเปิ ดพึงจะได้ รับ รวมทังด
้ าเนินการรับหรือ
จ่ายเงินตามสิทธินนั ้ ๆ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนกองทุนเปิ ด
( 7 ) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรือกาลังอยูใ่ นระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุน
เปิ ดเพื่อประโยชน์ของกองทุนเปิ ด
( 8 ) จัดทารายงานดังต่อไปนี ้เป็ นลายลักษิ์อกั ษรส่งให้ บริษัทจัดการ
( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้ อมยอดคงเหลือ ิ สิ ้นวันและคานวิดอกเบี ้ยค้ างรับ
( 8.2 ) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนเปิ ด แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ พร้ อมคานวิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจ้ าหนี ้ค่าซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่าขายหลักทรัพย์
( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
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( 8.5 ) รายงานเงินปั นผลค้ างรับของกองทุนเปิ ด
( 9 ) รับรองความถูกต้ องในการคานวิมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคาสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด และการคานวิหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ
จานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ คานวิไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อ
เห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
( 10 ) รับรองรายงานการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกริีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามเกิฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคิะกรรมการ ก.ล.ต.
( 11 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวิมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรมในกริีที่วิธีการคานวิมูลค่า
ทรัพย์สินตามปกติ ทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการิ์ในขิะคานวิมูลค่า หรือกริีที่เป็ นทรัพย์สนิ นอกจากที่กาหนดไว้ ในประกาศ
คิะกรรมการ ก.ล.ต.
( 12 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และแจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครัง้ ที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เมื่อเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
( 13 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ของกองทุนเปิ ด
ได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวิมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 14 ) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกริีที่กองทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้
( 15 ) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุก
รอบปี บัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชี และส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
( 16 ) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิ ดมาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หาก
บริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที ในกริีทบี่ ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการิ์ดงั กล่าว
( 17 ) แจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบ ในกริีที่บริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกิฑ์
ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว
( 18 ) ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของตน หรือฟ้องร้ องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด ให้ เรียกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
( 19 ) ในกริีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ วหน้ าทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับ
สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ ง ๆ ดังนี ้
( 19.1 ) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
คิะกรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกิฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม ในกริีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการตาม
มาตราดังกล่าว จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
( 20 ) แต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศของกองทุน โดยผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทังระบบอื
้
่นที่เกี่ยวข้ องในกริีที่ผ้ ดู แู ลประโยชน์ไม่ได้
เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ
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22.3. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน :
22.3.1 สิทธิของผู้สนับสนุน
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุน ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนฅสนับสนุน
22.3.2 หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทราบของกองทุนเปิ ด คาขอเปิ ดบัญชี ใบคาสัง่ ซื ้อ ใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จาหน่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนเปิ ด
(2) จัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ิ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผ้ ทู สี่ นใจจะลงทุนได้ ตลอดเวลาที่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
(3) รับเอกสารการสัง่ ซื ้อหรือคาขอเปิ ดบัญชี หรือใบคาสัง่ ซื ้อ หรือใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคาสัง่ สับเปลีย่ น หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกองทุนเปิ ด
(4) ตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วนของการกรอกคาขอเปิ ดบัญชี เอกสารการสัง่ ซื ้อ ใบคาสัง่ ซื ้อหรือใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบ
คาสัง่ สับเปลี่ยน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอเปิ ดบัญชีทงหมดว่
ั้
าถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริง
(6) รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ และชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจาตัว (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้ บริการกองทุนเปิ ดกับบริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื ้อหรือสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
(9) ให้ ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและเอกสารอัน
จาเป็ น รวมทังให้
้ ความร่วมมือในการแจ้ งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
(10) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าทีด่ งั กล่าวข้ างต้ น
22.4. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจาหน่าย :

22.5. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :

22.6. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ :

22.7. สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตังคิะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

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 :
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ไม่มี
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23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
10 บาทต่อจานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วยที่ทาการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอให้ ทา
รายการดังกล่าว
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.6. ค่าปรับกริีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปั นผล (ถ้ ามี) เข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังค่
้ าสมุดเช็คชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่สงั่ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ธนาคารพาิิชย์กาหนดโดยตัดจ่ายจากจานวนเงินที่จะชาระคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนัน้ ๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ บริการเสริมของธนาคารพาิิชย์ เช่น การใช้ บริการบัตร ATM , การใช้ บริการทางโทรศัพท์
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาิิชย์กาหนด
ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะบวกด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.70 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการ
ส่งเสริมการขาย ค่าโฆษิาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ดังนี ้
ก) ค่าจัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุน
ข) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้ อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทังการจั
้
ดทารายงานใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี
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ง) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษิียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรื อหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ด
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
23.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จา่ ยจริง
(2) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จา่ ย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การ
ดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดๆ ของกองทุน
(3) ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(5) ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายอัตราดอกเบี ้ยหรือเงินปั นผล และการทารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทังระบบอื
้
่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุน
หมายเหตุ :
อัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.90 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ิ วันที่คานวิ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดดั
้
งกล่าวในข้ อ 23.2 จะบวกด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
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ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวิทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุท ธิของ
กองทุนในแต่ละวันในการคานวิและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็ นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 23.2 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีตดั จ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จา่ ยนันๆ
้
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 23.2 (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็ นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย
23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยตามข้ อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กริีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จา่ ยจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
(2) กริีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการ สานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาของผู้สนับสนุน
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
เปลี่ยนแปลง
24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
24.1. วิธีการคานวิ กาหนดเวลาในการคานวิและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกิฑ์ และวิธีการทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคานวิมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การใช้ และการตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuter หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธาริชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้
ในการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวิมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศโดยใช้ ราคาปิ ด (close) ที่ประกาศบนหน้ าจอ Bloomberg ประมาิเวลา 16.00 น. เป็ นเกิฑ์ในการคานวิ
ในกริีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้ างต้ น บริษัทจัดการจะต้ องขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ก่อนทุก
ครัง้
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2. บริษัทจัดการจะคานวิและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ
(2.2) คานวิราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกริีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้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) ในกริีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิม พ์
รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ
(4) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ิ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื อ้ ขายหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกริีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรือไม่ก็ได้
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวิและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
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(3.2) คานวิมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวิราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวิราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวิได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวิได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวิจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกริีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวิตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 24.1 ข้ างต้ น เมื่อมีเหตุการิ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
24.2. หลักเกิฑ์และวิธีการดาเนินการในกริีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1.ในกริีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่ง
สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ิ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคิะกรรมการ 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 นแต่ในกริีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกริีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวิราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ด้ วย
2.ในกริีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคานวิราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้ อง และ ดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวิราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับ รองข้ อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ิ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคิะกรรมการ 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 สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกริีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกิฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กริีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กริีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กริี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
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(ข) กริีที่เป็ 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) กริีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กริีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุน
(ข) กริีที่เป็ 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 วแต่กริี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีส าเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกริีที่บริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู 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 นแต่ในกริี ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : เดือน พฤศจิกายน วันที่ 30
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 30 พฤศจิกายน 2547
รายละเอียดเพิ่มเติม :

26. กาหนดเวลาและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :

ไม่มี
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27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน ตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ . 16
27.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล : ไม่มี

27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรือจาหน่าย
ให้ แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะ
ไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรือจาหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
กองทุนนี ้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกริีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถื อ
หน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั ต่อกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ขันตอนในการโอนหน่
้
วยลงทุน
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกใบคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมชาระค่าโอนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนเปิ ด โดยผู้ถื อ
หน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ
ข) ในกริีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องกรอกใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทัง้ ยื่น
เอกสารที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบเปิ ดบัญชี และส่งมอบให้ กบั บริษัทจัดการ
ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารทังหมด
้
และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคาขอโอนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน
ง) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้ อมทังจั
้ ดทาหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและนาส่งให้ ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนทันทีที่การบันทึกข้ อมูลการโอนเสร็จสิ ้นลง
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั การ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ดได้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมาก
ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกิฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 28
(2) ในกริีที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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27.5. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ ้นสุดลง ตามหลักเกิฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5, 29, 30,31 และ 32
27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

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 ในกริีที่บคุ 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
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคิะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกิฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
28.4 ในกริีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคิะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ มีมติแก้ ไขและแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กริี
28.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกริีดงั ต่อไปนี ้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวิตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใดและ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. เมื่อสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกริีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
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3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของ
้
โครงการจัดการ และหากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ บริษัท
จัดการจะนาส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการขอมตินนั ้
4. สานักงานคิะกรรมการ 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) ในกริีที่ปรากฏพฤติการิ์วา่ บริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื อ
อาพรางลักษิะที่แท้ จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีป่ ระสงค์จะถื อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(3) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกิฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดในประกาศคิะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกิฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานฯ ตามหลักเกิฑ์ที่กาหนดในประกาศคิะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกิฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
5. สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกริีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด และสานักงานฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกริีที่ไม่มีการชี ้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
6. มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษิะใดลักษิะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ิ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏกริีตามข้ อ 29.
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษิีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้ สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏกริีตามข้ อ 29.
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏกริีตามข้ อ 29. เพื่อรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏกริี
ตามข้ อ 29. และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดาเนินการตาม
ประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้ วยหลักเกิฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
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31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีทสี่ านักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกิฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คิะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ิ วันเลิก
โครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ูชาระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.
32. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
32.1 การเลิกกองทุนเปิ ดเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนเปิ ดล่วงหน้ า
บริษัทจัดการจะดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจาริาผ่อนผันหรือสัง่ การเป็ นประการอื่น
1. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษิีย์ลงทะเบียนก่อนวันเลิกกองทุนเปิ ดเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่าห้ าวันทาการ และ
2. แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคิะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ก่อนวันเลิกกองทุนเปิ ดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ
และกระทาการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเปิ ดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการ เช่น ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้ องถิ่น เป็ นต้ น
3. จาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มี
กาหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุนเปิ ด
32.2 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกริีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคิะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกิฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงาน
คิะกรรมการ ก.ล.ต.พิจาริาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกริีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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32.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกริีที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และจะ
ดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันให้
้ มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนันภายในสองเดื
้
อนนับแต่วนั ทีป่ รากฏกริีดงั กล่าว หรือดาเนินการเลิกกองทุนรวมนันทั
้ นที เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามข้ อ
14(2) และ ข้ อ 21/1(1) แห่งประกาศสานักงานคิะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.23/2547 เรื่องการจัดตังกองทุ
้
นรวมและ
การเข้ าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547
32.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการอันเนื่องมาจากการใช้ บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่ อง การ
กระทาที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกิฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษิะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้
ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ กริีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงาน
รอบปี บัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
32.5 ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็ นการชัว่ คราวได้ โดย ิ สิ ้นวันใด
อัตราส่วนการกู้ยืมและการทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ น
แต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกิฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
32.6 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี ้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
(2) ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ข้ างต้ น มีข้อยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษิะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษิะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
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(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) กริีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคิะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจาริาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็ นสาคัญ
32.7 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษิะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาหนดและหลักเกิฑ์ในลักษิะที่คล้ ายคลึง
กับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกาหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษิะตามหลักเกิฑ์ที่ FATCA
กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึ งหน้ าที่ในการกาหนดให้ ลกู ค้ าบาง
ประเภทต้ องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกิฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกิฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกริี 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 ิ 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 ิตามหลักเกิฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และ
เพื่อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกาหนดและหลักเกิฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด) ให้ คา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั
หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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(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 (ในกริีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกิฑ์และข้ อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกริีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี ้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือ
ได้ ดาเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคาสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ิ ที่จา่ ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับเกิฑ์และข้ 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 บริษัทจัดการ
และกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทาให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ิ ที่จา่ ย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกาหนด)เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกริีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดาเนินการตามข้ อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
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