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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ :
ในเอกสารฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอื่น คาจากัดความต่าง ๆ ให้ มีความหมายตามที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการจัดการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้
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 ดทาการตามปกติของธนาคารพาณิชย์
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 วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้ าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทาการที่คานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายนัน้ หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้
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ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั 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 การเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้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 หรือบริษัทมหาชน จากัด
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่บริษัทจัดการ :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 โซนเอ ชัน้ 2 โซนเอ และชัน้ 12
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Krungsri Star Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFSEQ
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
การระดมทุน : ในประเทศ
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้
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1.5. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ :
ประเภทโครงการจัดการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและจัดอยูใ่ นกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุม่ กองทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท
เงื่อนไข :

2.2. มูลค่าทีต่ ราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.3. จานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชอื่ ผู้ถือ
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 2,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 2,000.00 บาท
จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 200 หน่วย
2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 0 บาท
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 200 หน่วย
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันและประชาชนทัว่ ไปทังจากภายในและภายนอกประเทศไปลงทุ
้
นในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี มัน่ คง
และมีแนวโน้ มการเจริญเติบโตสูงเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่าเสมอในระยะยาวแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง
ประเภทกองทุนรวม : ทัว่ ไป
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.4. ลักษณะพิเศษ : ไม่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
เน้ นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพืน้ ฐานดี โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและมีแนวโน้ มที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยอย่างน้ อยร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส่วนที่เหลือจะลงทุนในประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา
สัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะกระทาภายใต้ สภาวการณ์ทปี่ กติ ซึง่ อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดได้ อัน
เนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจาเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น โดยบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ภายใต้ วตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note)
3.5. การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.6.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผ้ อู อกหรือคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย ดังต่อไปนี ้
(1) หุ้น
(2) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)
(ข) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้ สิทธิตาม
ตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารนัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
(5) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นหลักทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่
(1) ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงิ นทุน เป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก ซึง่ กาหนดวันใช้ เงิน
ตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ น
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้ วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สานักงาน
กาหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค ้าประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้าประกัน ทังนี
้ ้ ตราสารดังกล่าวต้ อ งมี
ลักษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.2 ด้ วย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ หมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สานักงาน
อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรือในลักษณะจากัด หรือที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบคุ คลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก หรือที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดย
ได้ รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ต้องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขท้ ายข้ อ 3.6.1.2 ด้ วย
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(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์
(2.5) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ
เงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สานักงานกาหนดหรือให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(2.7) ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.2 เป็ นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนันต้
้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ย
คงที่หรืออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบุคคลที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.6.1.2 ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ตามข้ อ (2.3) ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนด หรือมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนัน้ ใน
ราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกาหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สาเนาราคาแก่สมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
(ข) ในกรณีทผี่ ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนันต้
้ องมีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตรา
สารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การจัดการ
3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ได้ แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึง่ ต้ องมีลกั ษณะตามเงื่อนไขในท้ ายข้ อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
้ องเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ากว่าสามรายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้ การ
จัดการ
ในกรณีที่ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค ้าประกัน การค ้าประกันดังกล่าวต้ องเป็ นการค ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มี
เงื่อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย
3.6.1.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)
3.6.1.6 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยกองทุนอาจทาสัญญาฟอร์ เวิร์ดหรือสัญญาสวอปที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้
ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารดังกล่าวจะมีผลทาให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดังกล่าวต้ องเป็ นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุน
ในหรือมีไว้ ได้
3.6.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.6 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้

02/01/2014

Page 6

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี
3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
3.7.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2) เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น
เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตรา
สารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภททีผ่ ้ อู อกหรือผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอัตราส่ วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี ้ ซึง่ ธนาคารที่มีก ฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ
(2) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(4) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.6.1.7
โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นนเป็
ั ้ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้ นบั ทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้ รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย ทังนี
้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้
คานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนเข้ าในอัตราส่วนดังกล่าว
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การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.4 (1) (2) หรื อ (5) และข้ อ 3.7.1.5
(1) ซึง่ ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา รวมในอัตราส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมใน
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ ที่บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน
หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรือคูส่ ญ
ั ญา ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
(3) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามข้ อ 3.6.1.2 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(4) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนตามข้ อ 3.6.1.3 ทังนี
้ ้ เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(5) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ที่อนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(6) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามข้ อ 3.6.1.7 ที่คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade)
ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี ้ตาม (3) มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งทุนตามข้ อ
3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.1.2 (2.6)
การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.1.5 (1) ที่บคุ คลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้
สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้ วย
3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 และข้ อ 3.7.1.4 เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่า
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้ อ ยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคานวณรวมทุกบุคคลที่เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือ
คูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค ้าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นของกลุม่ กิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
้
บร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนัน้
3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพ ย์สิน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีใ่ ช้ ในการคานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นเมื่อคานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของน ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ แทนอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คลดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ าย หรือ
คูส่ ญ
ั ญา เป็ นจานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุน
รวมสาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพย์สินที่คสู่ ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวมซึง่ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกาหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้น
ไป
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวง
กว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนภายใต้ ข้อนี ้ได้ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ้ทีม่ ีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ เกินอัตราส่วนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้ จะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรั พย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนดดังกล่าวแล้ ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทาการถัดจาก
วันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการต้ องดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจากบริษัทจัดการด้ วย
หากบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนัน้
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่ องมาจากปั ญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาด
เงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บญ
ั ชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนาการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ 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 นผู้รับผิ ดชอบดาเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
3.7.1.11 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทังหมดที
้
่กองทุนมีอยู่
3.7.1.12 ในกรณีที่กองทุนเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ มีการกันหรือแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิทกี่ องทุนอาจมีภาระต้ องชาระหนี ้
หรือชาระค่าสินค้ าเมื่อสิ ้นสุดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (fully covered) ไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานัน้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานวณโดยใช้ มลู ค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึง
วันที่คานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีธ่ ุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทา
สาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้

02/01/2014

Page 10

3.7.1.14 บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชี ย หรือธุรกรรมการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมใน
อัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กาหนดในโครงการนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คานวณตามผู้ออกทรั พย์สิน
หรือคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นามาคานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก ทรัพย์
อ้ างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(2) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของ
หุ้นที่รองรับให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหุ้นนันซึ
้ ง่ คูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ให้ บริษัทจัดการคานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชาระตามตราสารนันรวมในอั
้
ตราส่วนทีผ่ ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั น้ โดยตรง
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนันซึ
้ ่งคูณกับค่าเดลต้ าของใบสาคัญแสดงสิท ธิอนุพนั ธ์
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ แล้ วแต่กรณี
(4) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสาหรับทรัพย์สินที่กาหนดไว้ ในโครงการนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินนันโดยตรง
้
(5) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ ซงึ่ การให้ ยืมหลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่า
ทรัพย์สินที่ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสาหรับหลักทรัพย์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนยังคงมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่วนทีค่ านวณตามคูส่ ญ
ั ญาที่กาหนดตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ
3.7.1.4 และ ข้ อ 3.7.1.5 (1) ก็ได้
3.7.1.15 การคานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม 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 รวมคานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญานันในศู
้ นย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริษัทจัดการไม่ต้องคานวณมูลค่า
และอัตราส่วนตามที่กาหนดในข้ อดังกล่าว
3.7.1.16 นอกจากการคานวณตามข้ อ 3.7.1.15 แล้ ว บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนทีผ่ ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือผู้ที่ต้องชาระ
หนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้
เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรืออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ า
หรือผู้ที่ต้องชาระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการ
คานวณ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ า
ของสัญญาออปชัน
3.7.1.17 ในการคานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
รวมทังเงื
้ ่อนไขตามข้ อ 3.7.1.16 ด้ วย
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะคานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรือคานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้ วแต่กรณี ก็ได้
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(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุ คลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคานวณอัตราส่ วนทีผ่ ้ ู
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
3.7.1.18 การคานวณอัตราส่วนทีผ่ ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกันตามข้ อ 3.7.1.19 จะทาได้ ตอ่ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ ทาการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทังจ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกาหนดลบล้ างหรือจากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค ้าประกั นต้ นเงิน
และดอกเบี ้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.1.19 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หากการใช้ สิทธินนจะเป็
ั้
นเหตุ
ให้ กองทุนลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ นนี ้ บริษัทจัดการอาจซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนันโดยได้
้
รับ
ยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทังนี
้ ้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วนั แรกที่ผ้ ู ถือหุ้นหมดสิทธิ
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนัน้
3.7.1.20 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่
เกินอัตราส่วนที่กาหนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนนัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่ าวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี ้ ให้ บริษัทดาเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) ตราสารแห่งทุน นัน้ นันในเวลาต่
้
อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดาเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
หรือถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกิน
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
3.7.1.22 ในกรณีที่การรับชาระหนี ้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 นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณีที่เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรือข้ าม
จุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อ บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทาคาเสนอซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจ
ควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทังนี
้ ้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
3.7.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะทีล่ งทุนหรือในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ าหนดในข้ างต้ น หากต่อมามี
มูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.8 ข้ อ 3.7.1.13 ข้ อ 3.7.1.19 ข้ อ 3.7.1.20 ข้ อ 3.7.1.21 และ ข้ อ 3.7.1.22 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริษัทจัดการจะจัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่า เกิน
อัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั น้ มี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนด พร้ อมทังจั
้ ดทาสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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3.7.1.24 บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.7.1.25 ข้ อจากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นามาบังคับใช้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”
รายละเอียดกรณี Specific :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 5
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20
3.7.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศ :
ไม่มี
4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จา่ ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
5. การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรัพย์ สินอื่น :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัท
จัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรั พย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
้ และใน
กรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภายใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระ
ค่าใช้ จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคื นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จา่ ยก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จนครบถ้ วนและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ
กับภาระค่าใช้ จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
5.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียง
ข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้ อมเหตุผลว่าในขณะนันการรั
้
บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้ จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จา่ ย พร้ อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กาหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ ามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สิน ของ
กองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่า วในโอกาสแรกทีส่ ามารถ
กระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษั ท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ื อหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ น
ผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องนันมารวมค
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2788-8000
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุน เรียกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ วให้
บริษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลากาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่น
แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
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 กฤตยาเกียรณ์
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 สานักงานคณะกรรมการ
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 นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ ายให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2296-2000

บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขาย หรือรับซื ้อคืนให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการ
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่
ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงาน ได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิ หน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
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
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
13.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทราบ พร้ อมกับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่ส นใจลงทุน และ
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลาทาการ
13.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสามารถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 10,000 บาท ในการจองซื ้อแต่ละ
ครัง้ ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังส่
้ งคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีในข้ อ 13.5
เรื่อง“เอกสารหลักฐานในการเปิ ดบัญชี” และ ชาระเงินค่าจองซื ้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ในด้ านหน้ า
ของหนังสือชี ้ชวน โดยมีวิธีการชาระเงิน ดังนี ้
(1) กรณีจองซื ้อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื ้ออาจชาระเป็ นเงินสด คาสัง่ หักบัญชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ ในวันเดียวกับ
วันที่จองซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้ชาระเป็ นเช็คต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดอยุธยาอิควิตี ้”
(2) กรณีจองซื ้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนอื่น
ผู้จองซื ้ออาจชาระเป็ นเงินสด เช็ค หรือ ดราฟต์ โดยผู้จองซื ้อที่ชาระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดอยุธยา
อิควิตี ้”
หลังจากที่ได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื ้อแล้ ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะมอบสาเนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ สาเนา
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีล่ งนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้ การจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัท
จัดการได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อหน่วยลงทุนนี ้เก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากใน
นาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดอยุธยาอิควิตี ้” ที่บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์กองทุน และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อไม่วา่ ด้ วยเหตุใดและ
หรือ กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซื ้อนันและแจ้
้
งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่ว ยลงทุนทราบ
ทางโทรศัพท์
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว จะเพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื ้อไม่ได้
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13.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื ้อ หลังจากที่บริษัทจัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ ว
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการจัดการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อ
ก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่จองซื ้อพร้ อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13.4.การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 10 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 10 ราย แต่มีมลู ค่าหน่วย
ลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดต
้
่ากว่า 50 ล้ านบาท บริษัทจัดการจะชาระค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) คืนให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วัน นับ
แต่สิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ดาเนินการโครงการจัดการ
ต่อไปได้
13.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี :
ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้ องและตามความจริง
พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อขอเปิ ดบัญชีกองทุนที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้ ผ้ จู องซื ้อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและขอใช้ บตั ร ATM ด้ วย เพื่อประโยชน์ในการ
จ่ายชาระค่าซื ้อหรือรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยดาเนินการแต่ละกรณีดงั นี ้
(1) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีเงินฝากและบัตร ATM ที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแล้ ว
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยกรอกหมายเลขบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ใน
เอกสารข้ างต้ น
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(2) ผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากและบัตร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและคาขอใช้ บตั ร ATM ก่อน แล้ วจึงดาเนินการตาม ข้ อ (1)
(3) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีเงินฝากแล้ วแต่ยงั ไม่มีบตั ร ATM ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคาขอใช้ บตั ร ATM ก่อนแล้ วจึงดาเนินการใน ข้ อ (1)
บัตร ATM ดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา การใช้ บตั ร ATM ดังกล่าว รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใดๆ
ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน” โดยจะเริ่มขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการหลังจากปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก และวิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน คาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามที่กาหนดในข้ อ 13.1
14.1. วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้ อ 13.1
14.2. วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
14.2.1. บริษัทจัดการ
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิต ใน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้”
ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวัน เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือ หน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ ้นวัน ทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ เว้ นแต่เป็ นไปตามวิธีการใช้ ราคาซื ้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
14.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คาสัง่ หักบัญชี
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานของผู้สนับสนุนที่รับคาสัง่ ซื ้อ หรือหักบัญชีบตั รเครดิต ใน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีอิควิตี ้”
ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวัน เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับ รองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุน และค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยังไม่สามารถนาเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่
นาค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ ้นวัน ทาการนัน้
ซึง่ ได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการชาระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนัน้
และจะดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงิ นเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
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ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผู้ซื ้อจะได้ รับ เว้ นแต่เป็ นไปตามวิธีการใช้ ราคาซื ้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
14.2.3 วิธีการซื ้อผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ด้ วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่าน
เครื่อง ATM ของธนาคารได้ ทกุ วันระหว่างเวลาให้ บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
การทารายการที่ระบุบนหน้ าจอเครื่อง ATM จน
ครบทุกขันตอน
้
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะทาการหักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการใช้ บตั ร ATM ข้ ามเขตหักบัญชีของ
ธนาคาร (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในคาขอใช้ บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันที ทังนี
้ ้ 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 ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายโดยเป็ นราคาที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์เ ป็ น
เกณฑ์ในการคานวณ ส่วนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทาการซื ้อขาย
หรือการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้
ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยเป็ นราคาที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานัน้ ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
14.2.4 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถขอใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา โดยกรอกแบบฟอร์ มการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน ฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อมีความประสงค์ที่จะชาระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาด้ วยบัตรเครดิต ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ อ งกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะดาเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจานวนเงินรายงวดในวันที่ที่ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนกาหนดเพื่อเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ แจ้ งการเลื่อนการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบตั รเครดิตไว้ ตอ่ บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดดังกล่าวในวันทาการซื ้อขายถัดไปทุกครัง้
ในการกาหนดงวดการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตาม
ความประสงค์
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ขันต
้ ่า 2,000 บาท ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาของผู้สงั่ ซื ้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้ อมูลที่ได้ รับ จากผู้สงั่ ซื ้อ
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่าวข้ างต้ น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) การให้ บริการ
1) บริษัทจัดการจะดาเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้ วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผ้ สู งั่ ซื ้อกรอกและยื่นแบบฟอร์ ม การ
ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือหนังสือยืนยันการชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิตครบถ้ วนแล้ ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน
2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาเป็ นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อในแต่ละงวดเป็ น
จานวนเงินบาทถ้ วน ขันต
้ ่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อบริษัท
จัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซื ้อของงวดดังกล่าว ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตสาหรับงวดถัดไปตามปกติ
4) บริษัทจัดการ จะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการทีส่ ามารถผ่านเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน
6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่านั น้
โดยเป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงือ่ นไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้ วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขการให้ บริการ
1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ หกั บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่ งเป็ น
รายการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ไม่วา่ สาเหตุใด
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้ บริการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาได้ โดยแจ้ งยกเลิกการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจาต่อบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภายใน 7 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ รับการแจ้ ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีการขอแก้ ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งการขอแก้ ไขต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ า
3) ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามแนวทางการแก้ ไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ ามี)
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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 บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตาม
ขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัด การ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวันที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ ผ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ า งอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ซื ้อ สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
14.2.6 วิธีการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ หรือชาระค่าซื ้อโดยการหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนใน
้
หัวข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจาตัวต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ าของรหัสประจาตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทารายการผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ที่บริษัท
จัดการกาหนดไว้
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บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัด
มา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นรายการซื ้อในวัน ที่นาค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการนัน้ ซึง่
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภายในวันทาการถัดจากวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ซื ้อ ภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิง
เท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจานวนเงินบาท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่า 2,000 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
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื ้อได้ หรือรายการคาสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสามารถใช้ บริการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านัน้ โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคาสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์และอ้ างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรายการซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ
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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 ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดาเนินการตามขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะทาการหักเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมการให้ บริการ (ถ้ ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการให้ 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 ราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่ว ยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
14.2.8 การซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง
14.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและหรือกรณีที่เป็ นกองทุนปลายทางที่มีการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึง่ ทาให้ การเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ สาหรับการสัง่ ซื ้อและหรือการสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าว มีจานวนเพิ่มขึน้ เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัท
จัดการจะทาการจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อและหรือสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อและหรือผู้สั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน จนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการที่ได้ จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีการสัง่ ซื ้อ บริษัทจัดการจะทาการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อที่
ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วันที่สงั่ ซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ย และในกรณีการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลบหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง ตามสัดส่วนที่
ได้ รับจัดสรรเข้ ากองทุนปลายทาง
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บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ทกุ ครัง้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหรือผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเต็ มตามจานวนทีส่ งั่ ซื ้อ
หรือสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
14.4. การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.3
14.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ
สานักงานของผู้สนับสนุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา ปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยูก่ ่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่ อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษั ทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทาการซื ้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกาศวันที่จะทาการเสนอขายครัง้ ต่อไปให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับพร้ อมกับปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานของผู้สนับสนุน
14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้ เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทารายการซื ้อ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้ องและตามความจริงพร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดา
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้

02/01/2014

Page 27

กรณีนิติบคุ คล
ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม และหรือผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เป็ นผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
14.7. วันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถทาการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
โครงการจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วย
ลงทุน หรือเงินปั นผล (ถ้ ามี)
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการจองซื ้อ ซื ้อหรือขายคืน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นการจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15วันทาการนับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกบริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่ ได้ รับการ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี ชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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(2) ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่ ได้ รับการ
ปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้
หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ร้ องขอเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ ที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ข) ยื่นคาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ในการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบสาคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจานวนหน่วย
ลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในคาขอ ให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน สาหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในคาขอให้ ออก
ใบสาคัญหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุนสาหรับจานวนเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสาคัญหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึง่ จะระบุชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญหรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้ เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทาได้
จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบสาคัญหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจานวนดังกล่าวจะต้ องนาใบสาคัญหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ าระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทาให้ การขายหน่วยลงทุนจานวนนันมี
้ ผลได้
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) การนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท จัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะนาส่งภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่าว สามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่ว ยลงทุน
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 ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบตั สิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าและรายใหม่ ดังต่อไปนี ้
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1. กรณีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายเก่าซึง่ ลงทุนในกองทุนนี ้ก่อนที่จะเริ่มใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนมีความ
พร้ อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดการจะส่งจดหมายแจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ความประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้ องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่หน่วยงานของทางราชการ
ออกให้ มาแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานของบริ ษัทจัดการหรือสานักงานของผู้สนับสนุนตามที่กาหนด
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มารับสมุดบัญชีฯ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ ตดิ ต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ ว บริษัทจัดการจะไม่นาส่งหนังสือรั บรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ยงั ไม่ได้ ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ข อรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในโครงการ
จัดการ
2. กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใหม่ซงึ่ สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนสามารถออกสมุดบัญชีแ สดงสิทธิ
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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน นัน้
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 เมื่ อบริษัท
จัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้ อยแล้ ว
และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนามบริษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุ นให้
เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจาก
วันทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้ องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับ
ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน
16. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
16.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
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16.2. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
16.2.1. บริษัทจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้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 ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
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 งั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
16.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้ องสัง่ ขายเป็ นจานวนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000
บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขันต
้ า่
หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
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 ขายคืนหน่วยลงทุนที่ ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ู
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คานวณราคารับซื ้อคืน โดยมูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
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 านวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายเป็ นเกณฑ์ในการคานวณโดยเป็ นราคาที่ได้ รับ
รองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ ส่วนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิ ดทาการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทาการ
ซื ้อขาย หรือการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทาการซื ้อขายให้ ถือว่าเป็ นการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายถัดไปโดยใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคานวณโดยราคาที่บริษัทจัดการรับซื ้อคืนนันต้
้ องเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้ 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 อมใบเสร็ จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื ้อคืน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้ โดยอยู่
ในระหว่างการดาเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้ อเรื่อง “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนทีผ่ ้ สู นับสนุน ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากบริษัทจัดการก่อน
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16.2.4 วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วย ขันต
้ า่ 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่
ละครัง้ 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 ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับ สนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 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 ขายคื นแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
16.2.5 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทารายการในแต่ละ
ครัง้ 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 ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
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นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 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 กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิ ดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ
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 ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นจานวนหน่วยขันต
้ ่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ ขายคืนแต่
ละครัง้ ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมี ยอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ากว่า 200 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 ้อคืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายดังกล่าว ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคานวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
16.2.7 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
16.3. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืนเพิ่มเติม :
16.3.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ
16.3.2. การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) นาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารพาณิชย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ให้ นาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝากได้ โดยจะได้ รับเงินในบัญชีเงินฝากภายใน 4 วันทาการนับจากวันที่ขาย
คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์สานักงานนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ให้ บริการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเฉพาะที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านัน้
ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้ าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่วา่ ด้ วยกรณี
ใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อ ยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 4 วันทาการนับจากวันที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุนอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึง่ สามารถรับได้ ภายใน 4 วันทาการนับจากวันที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

รายละเอียดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

17. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะให้ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับกองทุนรวมอื่นที่จดั อยูใ่ นกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์ (Krungsri Thailand Family) ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็ นกองทุนปลายทางและกองทุนรวมในกลุม่ กองทุนกรุงศรีไทยแลนด์
เป็ นกองทุนต้ นทางได้ ทกุ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในเวลาทาการ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวไม่ใช่วนั ทาการ บริษัทจัดการจะเปิ ดทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการก่อนหน้ าวันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว และจะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนเป็ น
กองทุนต้ นทางและกองทุนรวมในกลุม่ กรุงศรีไทยแลนด์เป็ นกองทุนปลายทางทุกวันในเวลาทาการ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็ นกองทุนปลายทางและกองทุนรวมในกลุม่ กองทุนกรุงศรีไทย
แลนด์เป็ นกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนทุกแห่ง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
หนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางโดยเกณฑ์การคานวณจะใช้ ระบบ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) แล้ วไป
ชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใช้ สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ คราวและ/หรือถาวรในกรณีทบี่ ริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์
สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน
17.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ
“วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าที่กองทุนปลายทางในวันทาการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง
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17.2 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน”
17.3 ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคารับซื ้อคืนของวัน
ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคานวณราคาขายของวันทาการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง (ถ้ ามี)
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายและรับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
17.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ ยนไม่ต่า
กว่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ สับเปลีย่ นแต่ละครัง้ ในกรณีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตา่ กว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ป รากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตา่ กว่า 200 หน่วย บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ภายใต้ วิธีการที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิ จารณาการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดาเนินการจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดาเนินการได้ ลว่ งหน้ า 3 วันทาการก่อนวันที่เปิ ดให้ บริการแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ู สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจากัดจานวนเงินขันต
้ า่ ในการซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้ อ “การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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(1) วิธีการสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลาทาการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาสัง่
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
(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 สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทา
การซื ้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กาหนดในหัวข้ อ 17.3 “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้ 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
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ราคาขายและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรื ออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ทบี่ ริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. 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 ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วย ขันต
้ า่ 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทา
รายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ 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 ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ู สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยน
แล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทา
รายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่ รากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดการ
(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
ข) การใช้ บริการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
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บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ 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 ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีป่ รากฎอยูท่ ี่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจานวนหน่วย ขันต
้ ่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าสูงสุดของการทา
รายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ 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 ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ู สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง ภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ สับเปลี่ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ
(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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 ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนขันต
้ ่าในการสับเปลี่ยนไม่ต่า
กว่า 200 หน่วย หรือ เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ในการสัง่ สับเปลีย่ นแต่ละครัง้ ในกรณีที่การสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตา่ กว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ป รากฏอยู่
ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตา่ กว่า 200 หน่วย บริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการให้ ทารายการสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่กองทุนนี ้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 ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับการ
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการ และปิ ด
ประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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18. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู 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 วันทาการนับตังแต่
้
วันทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม
กรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทีใ่ ช้
ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบหรือการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู ถือหน่วยลงทุน
ที่ยงั ค้ างอยูใ่ ห้ เสร็จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
19. การไม่ ขาย ไม่ รับซือ้ คืน หรือไม่ รับสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว
หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสั่งขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี ้ได้ ไม่เกิน1 วันทาการ เว้ น
แต่ได้ รับผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือประกาศการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ิดต่ อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือ คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อ มทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนเปิ ดนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทาการบริษัทจัดการจะรายงานการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้
ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีทสี่ ามารถกระทาได้ ด้วย
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับ
มาแล้ ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไข
ราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ น้ ไป
และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหรือสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

20. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ 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
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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 :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. การบริหารกองทุน
(1) เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ามี) ในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเป็ นกองทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(3) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
(4) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ของ กฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
จัดการ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(5) เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน(ถ้ ามี)ในกิจการที่กองทุนถือหุ้นอยูเ่ ท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(7) ดาเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ ากองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการถัด
จากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ วแต่
กรณี
(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(9) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการกองทุน ตามหัวข้ อ 28. เรื่อง “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไข
วิธีการจัดการ”
2. การรับ และการจ่ายเงินของกองทุน
(1) จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการของกองทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 23. เรื่อง “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 23.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม”
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3. การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
(1) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์”
(2) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยถือตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
“หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์” โดยอนุโลม
(4) จัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชีกองทุนเมื่อยุติ หรือ เลิกกองทุน ทังนี
้ ้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(5) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ ้นทาหน้ าที่เป็ นทีป่ รึกษาโครงการจัดการ เช่น ที่ปรึกษาการ ลงทุน โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนัน้
(6) แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
4. การดาเนินการอื่นๆ
(1) บริษัทจัดการมีอานาจฟ้องร้ องหรื อแก้ ตา่ งคดีแพ่งหรือคดีอาญา รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพื่อกระทาการใดๆ แทนกองทุน
(2) จัดให้ มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(3) จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(5) จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
(6) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิ ้นวันทาการนัน้
(7) จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์และหรือที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ซึง่ มิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร้ อมทังวั
้ นที่
หลักทรัพย์มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินอื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กาหนด เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(8) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปี บัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี โดยแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address)
ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(9) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปี บัญชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาหก
เดือนดังกล่าว โดยแสดงข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งรายงานดังกล่าว
ผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
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(10) จัดให้ มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตาม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(11) จัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชี และส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
(12) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญพร้ อมใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจัดให้ มีหนังสือ ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ ผู้สนับสนุน
(13) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว กรณีอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในเรื่องการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ให้ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
(14) ชี ้แจงและดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมี
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(15) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(16) ดาเนินการเลิกกองทุนตามที่กาหนดไว้ ใน เรื่อง “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(17) หน้ าที่อื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
22.2. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ 23.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและด
้
าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อ
หน่วยลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้ าไว้ ในบัญชี เงิน
ฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยของกองทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย การจองซื อ้
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้
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(5) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอนหรือกาลังอยูใ่ นระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษัทจัดการ
ก) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
ข) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน
และราคาขายหน่วยลงทุนในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนและผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรือกรณีที่เ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ และดาเนินการแจ้ งการเลื่อนกาหนด
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทารายงานแสดงเหตุผลในเรื่ องกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
(10) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(11) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้ บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนหรื
ั ้ อภายใน 60 วันนับ
แต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้ วแต่กรณี
(12) สรุปรายงานที่ได้ รับจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่อตั ราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าเกินกว่าอัตราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดซึง่ มิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็ นรายไตรมาสตามปี ปฏิทินและส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นสุดไตรมาสนัน้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(13) ดูแลให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ ปฏิบตั ติ ามให้ แจ้ งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้
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(14) ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุน
(15) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิก กองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชี
กระทาการหรืองดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(17) ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึง่ เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ
(18) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
22.3. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน :
1. สิทธิของผู้สนับสนุน
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามอัตราทีก่ าหนดไว้ ในโครงการจัดการ
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย
(2) รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจาตัว (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้ บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ
(4) คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซื ้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าทีด่ งั กล่าวข้ างต้ น
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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 และการแต่งตังคณะตั
้
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 :
อัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะกลุม่ ที่เป็ นผู้ลงทุน
ประเภทกองทุนสารองเลี ้ยงชีพทังที
้ ่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้ การบริหารของบริษัทอื่น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ ั บดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพาะกลุม่ ที่เป็ นผู้ลงทุน
ประเภทกองทุนสารองเลี ้ยงชีพทังที
้ ่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้ การบริหารของบริษัทอื่น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ
23.1.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
- กรณีที่โครงการนี ้เป็ น "กองทุนต้ นทาง" อัตราร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- กรณีที่โครงการนี ้เป็ น "กองทุนปลายทาง" อัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็ น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยนื่ คาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
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23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้
ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบีย น
หน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้ บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้ บริการบัตร ATM ให้ เป็ นไปตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกันเรียบร้ อยแล้ ว
23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการส่งเสริมการ
ขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ดังนี ้
ก) ค่าจัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุน
ข) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้ อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทังการจั
้
ดทารายงานใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่าใช้ จา่ ยในการสอบบัญชี
ง) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้ อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
อัตราร้ อยละ 0.15625 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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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 จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ ยจริง
หมายเหตุ :
อัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะอยูใ่ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.22 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทังหมดดั
้
งกล่าวในข้ อ 23.2 จะบวกด้ วยภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุท ธิ
ของกองทุน ในการคานวณและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็ นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 23.2 (1) และ (4) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีตดั จ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จา่ ยนันๆ
้
ค่าใช้ จา่ ย ข้ อ 23.2 (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
ค่าใช้ จา่ ยนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ย :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานของผู้สนับสนุน และแจ้ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
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24. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
24.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคื นหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
แต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่า 1 เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 24.1 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทาการถัดไป
ก็ได้
(3) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิม พ์
รายวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ภายในเวลาทีผ่ ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติด
ประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ
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(4) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื อ้ ขายหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรือไม่ก็ได้
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 24.1 ข้ างต้ น เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู 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 ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ด้ วย
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2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้ อง และดาเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จสิ ้นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะจัดให้ มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึ่งฉบับภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังส
้ าเนารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่ างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ ส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีส าเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้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 นแต่ในกรณี ที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : เดือน ธันวาคม วันที่ 31
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : 31 ธันวาคม 2547
รายละเอียดเพิ่มเติม :

26. กาหนดเวลาและวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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 บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถื อ
หน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
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วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี
ที่ผ้ รู ับโอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการตามขันตอน
้
ในข้ อ 13.5 เรื่อง “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อน
แล้ วผู้โอนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 23.1 เรื่อง “อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จา่ ยหรือเงินตอบ
แทนอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับ
ภาษีพร้ อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสาคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนาส่งใบสาคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อ
ทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องการขอให้ ออก
ใบสาคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 15.2 เรื่อง “ระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 27. เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ ตอ่ เมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อยแล้ ว
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ ไขวิธีการจัดการได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกระทาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ”
27.5. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในหัวข้ อ “การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
27.6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงการ
จัดการและ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
(2) การจัดการกองทุนอยูภ่ ายใต้ การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็ นการ
ควบคุมให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเองตลอดเวลา
(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแล
ทรัพย์สินทังปวงของกองทุ
้
นดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้ องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดการผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตามมติ
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
จัดการ
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28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
28.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
28.2 ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดนั
้
น้
28.3 ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงานฯ กาหนดได้
28.4 ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้ กระทาตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ มีมติแก้ ไขและแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้ มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่กรณี
28.5 บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใดและ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของ
้
โครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่า
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(1) บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สานักงานฯ ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริษัทจัดการดาเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรื อ
อาพรางลักษณะที่แท้ จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดทีป่ ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(3) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรื อเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด และสานักงานฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทาการชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีการชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้ เชื่อได้ วา่ การจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นการจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง และสานักงานฯ สัง่ ให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการตามที่
สานักงานฯ สัง่ ได้ หรือดาเนินการแล้ วแต่ไม่สามารถทาให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท้ จริง
6. มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
30. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทาการที่ปรากฏกรณีตามข้ อ 29.
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏกรณีตามข้ อ 29.
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏกรณีตามข้ อ 29. เพื่อรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (ค) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏกรณี
ตามข้ อ 29. และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดาเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
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31. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่รวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการ
ชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิ ก
โครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ างอยูใ่ ห้ ผ้ ชู าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
32. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
32.1 การดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตาม
จานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ และในกรณีที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริการอันเนื่องมาจากการใช้ บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การ
กระทาที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้ วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้
ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงาน
รอบปี บัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
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32.3 ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) กองทุนนี ้มีข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
(2) ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ข้ างต้ น มีข้อยกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษีเงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ (1) ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สานักงานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็ นสาคัญ
33. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

กองทุนเปิ ดกรุงศรี อิควิตี ้
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