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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี � (Fixed Income Fund) เพื#อผู้ลงทนุทั#วไป ประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 
นโยบายการลงทุน : 

กองทนุจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัตอ่ไปนี ! 

1. เน้นลงทนุในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ ในตราสารหนี ! และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที�ออก รับรอง รับอาวลั หรือคํ !าประกนัการจา่ยเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ�งมีอันดับความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้
(Investment Grade)  อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี !ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (Non – investment Grade) หรือตราสาร
หนี !ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) โดยขึ !นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  ทั !งนี ! กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ

2. สําหรับการลงทนุในต่างประเทศ กองทุนนี !มีนโยบายป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยจะทําสญัญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอตัรา
แลกเปลี�ยน หรือสญัญาซื !อขายลว่งหน้าอื�นใด เพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ
จํานวนเงินลงทนุในตา่งประเทศ

3. กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซื !อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึ�งรวมถึงการป้องกัน
ความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึ !นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เชน่ การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี�ยน/
ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบี !ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของ
หลกัทรัพย์ที�ลงทนุ การออกสญัญาซื !อขายลว่งหน้าที�อ้างอิงกบัดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตกุารณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคญัของกองทนุ และ
คา่ใช้จา่ยในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื !อขายลว่งหน้า เป็นต้น

4. สว่นที�เหลือ กองทนุอาจมีการทําธุรกรรมประเภทการซื !อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Lending)
โดยหลักทรัพย์ที�ให้ยืมเป็นตราสารหนี ! รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ เช่น ตราสาร Basel III เป็นต้น ทั !งนี ! กองทนุอาจลงทนุในตราสารที�มีสญัญาซื !อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงนิลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมลูค่าที�เพิ�มขึ !นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั !งนี ! กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไมต้่องเสียภาษีจากกําไรสว่นเกินดงักลา่ว 
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คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน
� มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร

- ไมมี่
� กองทนุรวมนี !มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) เทา่ใด

- 100,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 10,000 ล้านหน่วย)
� กองทนุรวมนี !เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที�สามารถลงทนุในระยะสั !นถึงระยะปานกลาง และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูกวา่การฝากเงิน
- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไมน้่อยกวา่ 1 ปี

� ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ
- เนื�องจากกองทนุนี !จะนําเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในตราสารหนี ! เงินลงทนุของทา่นอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี !
ความเสี�ยงจากด้านราคาตราสารหนี !ที�ได้ลงทนุไว้มีการปรับตวัลดลง อนัเนื�องมาจาก
(1) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของดอกเบี !ยในตลาด
(2) ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไมส่ามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี !ยได้
(3) การขาดสภาพคลอ่งในการซื !อขายตราสารหนี !
ทั !งนี ! ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุออกไปในชว่งเวลาที�เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว  อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ
ไมไ่ด้ตามราคาที�คาดหวงัเอาไว้

� กองทนุรวมนี !เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อยา่งไร
- ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น

� กองทนุรวมนี !มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร
- วนัที�สิ !นสดุรอบบญัชีครั !งแรกคือ วนัที� 30 เมษายน 2560
- วนัที�สิ !นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที� 30 เมษายน

2. ข้อกาํหนดในการซื 3อขายและโอนหน่วยลงทุน
� กองทนุรวมนี !มีวิธีการขายและรับซื !อคืนหน่วยลงทนุอยา่งไร

วิธีการขายหน่วยลงทุน 
- มลูคา่ขั !นตํ�าของการสั�งซื !อ 1,000 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื !อหน่วยลงทนุ   หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเทา่กบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เชน่ สั�งซื !อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที� .............. ซึ�งมีราคาขายหนว่ยลงทนุเทา่กบั 
10.10 บาทตอ่หน่วย ทา่นจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 990.1000 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.10) เป็นต้น 
- ทา่นสามารถซื !อหน่วยลงทนุได้ในชว่งเสนอขายครั !งแรกระหวา่งวนัที� 9 - 16 พฤษภาคม 2559 ได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วย
ลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั !งจากบริษัทจดัการ  โดยอาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือบตัรเครดิต   ทั !งนี ! กรณีชําระด้วยบตัรเครดติต้องจองซื !อที�บริษัทจดัการ
ภายใต้เงื�อนไขที�บริษัทจดัการประกาศกําหนดเทา่นั !น  โดยผู้จองซื !อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจา่ยในนาม   “บญัชีจองซื !อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี !” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั ที� บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซื !อหน่วยลงทนุ บลจ.
กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารซิตี !แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย
บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายยอ่ย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน
หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม
- ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั !งแรก ทา่นสามารถสั�งซื !อหน่วยลงทนุได้ตั !งแตว่นัที� 19 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ทกุวนัทาํการซื !อขายภายใน
เวลา 15.30 น. ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั !งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น
วิธีการรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน
- โดยการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุขั !นตํ�า 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย  เริ�มตั !งแตว่นัที� 19 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ�งสามารถทําได้ทกุวนัทําการซื !อขาย
ภายในเวลา 15.30 น.  ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั !งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ
ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น

� กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไมข่ายหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั !งหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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� กองทนุรวมนี !มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไมข่ายหรือไมรั่บซื !อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื !อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อยา่งไร 
กองทนุรวมนี !มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไมข่ายหรือไมรั่บซื !อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื !อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งได้ระบอุยูใ่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10.  ข้อ 11.  และข้อ 12. ตามลําดบั 

� วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งไร 
- (1) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั !งแรก
เปิดให้สบัเปลี�ยนเข้ากองทนุได้เฉพาะการสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั   กองทนุเปิดกรุงศรีมนันี�  และ
กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ�มทรัพย์ ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการเสนอขายฯ วนัสดุท้าย
- (2) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั !งแรก
เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” ซึ�งบริษัท
จดัการได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com)

� กองทนุรวมนี !กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อยา่งไร
- กองทนุนี !เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้แก่บคุคลที�ซื !อและ/หรือรับโอนหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกําหนด หรือไมน่บัคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถือหน่วย
ลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุ
พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เมื�อนายทะเบียนได้บนัทกึชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์

� ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื !อคืนหน่วยลงทนุได้จากชอ่งทางใด
- ทา่นสามารถตดิตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื !อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
� กองทนุรวมนี !มีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร

- กองทนุรวมนี !จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึ�งเทา่นั !น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

� ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี !อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอยา่งไร
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งเป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมส่ามารถถือครองหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั !งหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   ทั !งนี ! บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที�ถือหน่วยลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว

� ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีชอ่งทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม ่อยา่งไร
- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที�สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

� กองทนุรวมนี !มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการ
ดงักลา่วหรือไม ่อยา่งไร
- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์  0-2256-2316
- กองทนุรวมนี !มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎบิตัิไมเ่ป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ! และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง
อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม

� ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ
- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี !
(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสาวศิริพร สินาเจริญ
(3) นางสาวจิราพร โพธิxไพโรจน์ (4) นางสนุทรี ลี !ภาภรณ์
(5) นายฮิโรชิ ทาคิโมโตะ (6) นายโนริอากิ โกโดะ
(7) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ (8) นายสรุจกัษ์ โกฏิกลุ

- จํานวนกองทนุรวมทั !งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เทา่กบั 83 กองทนุ
- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 270,296 ล้านบาท

�
รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee)

ชื�อ นามสกลุ ตําแหน่ง 
(1) นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
(2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที�กลุม่การลงทนุ 
(3) นายศิระ คลอ่งวิชา ประธานเจ้าหน้าที�การลงทนุตราสารหนี ! 
(4) นายวิพธุ  เอื !ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�การลงทนุตราสารทนุ 
(5) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื !อขายหลกัทรัพย์ 
(6) นางสาวปริศนา เทียมบญุกิจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
(7) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
(8) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ !าใจ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ! 
(9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ! 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ! 
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ! 
(12) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(13) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(14) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(15) นายพฒันศรณ์ เผอิญโชค ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(16) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลติภณัฑ์ 
(17) นายศภุจกัร เอิบประสาทสขุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลติภณัฑ์ 
(18) นายพลสิทธิx  อาหนุยั ผู้ชว่ยผู้จดัการ สว่นกองทนุตา่งประเทศและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(19) นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(20) นายเกียรติศกัดิx  ประชาอนสุรณ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(21) นายปีติ ประติพทัธิxพงษ์ นกัวิเคราะห์ 
(22) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ นกัวิเคราะห์ 
(23) นายธนียะ  เภาสู ่ นกัวิเคราะห์ 

(24) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
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� รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั !งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื�อ นามสกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 
นายศิระ คลอ่งวิชา, CFA, FRM - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยั Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- บลจ. กรุงศรี จํากดั

- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั

- บลจ. ทหารไทย จํากดั
- กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

- หวัหน้าทีมผู้จดัการกองทนุตราสาร
หนี ! (Chief Fixed Income
Investment Officer)
- หวัหน้าทีม Lending and
Structure Product
- หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์เครดิตและผล
การดําเนินงานกองทนุ
- ผู้จดัการกองทนุ
- ผู้จดัการกองทนุ

นางสาวพรทิพา หนึ�งนํ !าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- บลจ. กรุงศรี จํากดั
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั (บลจ.
ฟินนัซา่ จํากดั)

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี !
- ผู้จดัการกองทนุ
- นกัวิเคราะห์

นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

- บลจ. กรุงศรี จํากดั
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี !
- ผู้จดัการกองทนุ
- Bond Investment Manager

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั

- บลจ. กรุงศรี จํากดั
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี !
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจกัร
- ปริญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์

- บลจ. กรุงศรี จํากดั
- Barclays  Capital (Singapore)

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี !
- Credit Research Analyst

� รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee) 
- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent)
(1) ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (2) บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน)
(3) บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) (4) บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั
(5) บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (6) บริษัท หลกัทรัพย์เกียรตินาคิน จํากดั
(7) บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) (8) บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)
(9) บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากดั (10) บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน)
(11) บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (12) บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั
(13) บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) (14) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน)
(15) บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) (16) บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ! จํากดั
(17) บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (18) บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
(19) บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จํากดั (20) บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน)
(21) บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (22) บริษัท หลกัทรัพย์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)
(23) บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั (24) บริษัท หลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั
(25) บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (26) บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน)
(27) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) (28) ธนาคารไทยเครดิต เพื�อรายยอ่ย
(29) บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จํากดั (30) บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
(31) บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) (32) บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั
(33) บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื !อขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั (34) บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื !อขายหน่วยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูั�น จํากดั
(35) บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)



หน้า 6 

- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี� - ***   บริษทัหลกัทรัพย�จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

- รายชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar)
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757

- รายชื�อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2256-2316
ทั !งนี ! นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั !งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3
� ทา่นสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี !ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื !อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 



หน้า 7 

- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี� - ***   บริษทัหลกัทรัพย�จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด 

ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี 3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี�ยงจากการที�บริษัทผู้ออกตราสารไมส่ามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี !ยได้ตามที�กําหนดหรือชําระไมค่รบตามจํานวนที�ได้สญัญาไว้ หากมีเหตกุารณ์
ดงักลา่วเกิดขึ !น จะสง่ผลให้ตราสารที�ลงทนุอาจมีมลูคา่ลดลงอยา่งมาก
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี !ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเป็น
ประจําสมํ�าเสมอ หากมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์

2. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอนัเนื�องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร  รวมทั !งความสามารถในการทํา
กําไรและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่ราคาซื !อขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ  โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื�อประกอบการ
ตดัสินใจลงทนุ และติดตามข้อมลูข่าวสารที�เกี�ยวข้องกบับริษัทผู้ออกตราสารอยา่งใกล้ชิดและสมํ�าเสมอ หากมีการเปลี�ยนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอยา่งมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตราสารหนี !อาจมีความผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ !นอยูก่บัแนวโน้มของอตัราดอกเบี !ย ความผนัผวนของคา่เงิน ปัจจยัพื !นฐานทางเศรษฐกิจ
ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร  ปริมาณการซื !อขายตราสารหนี ! เป็นต้น ซึ�งสง่ผลให้ราคาตราสารที�กองทนุได้ลงทนุไว้อาจเพิ�มขึ !นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะจดัให้มีเครื�องมือสําหรับวดัระดบัความผนัผวนของตราสารที�ลงทนุอนัเนื�องมาจากปัจจยัตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื�องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี !ของประเทศไทยซึ�งเป็นตลาดที�กําลงัพฒันา  ตราสารหนี !ตา่ง ๆ ที�กองทนุลงทนุอาจขาดสภาพคลอ่ง โดยการซื !อขาย
เปลี�ยนมือของตราสารมีจํานวนครั !งและปริมาณน้อย ซึ�งอาจขายตราสารไมไ่ด้ในชว่งเวลาที�ต้องการหรืออาจไมไ่ด้ราคาตามที�คาดหวงัเอาไว้
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ที�มีสภาพคลอ่งให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทนุของกองทนุอยา่งเหมาะสม เพื�อให้มีความ
คลอ่งตวัในการบริหารกองทนุ  ทั !งนี ! แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร จะขึ !นอยูก่บัการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจดัการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั

5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิ (Exchange Rate Risk):
ในกรณีตราสารหนี !ที�กองทนุลงทนุมีการจา่ยดอกเบี !ยและเงินต้นเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ทําให้กองทนุมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเมื�อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุตา่งประเทศให้เป็นสกลุเงินบาท ซึ�งจะทําให้ผลตอบแทนที�ได้รับไมเ่ป็นไปตามที�คาดได้
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

เนื�องจากกองทนุมีนโยบายอาจจะลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น เพื�อเป็นการป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน กองทนุมีนโยบายที�จะป้องกันความเสี�ยงอนั
อาจเกิดขึ !นทั !งหมด โดยใช้สญัญาสวอปอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Swap) และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Forward) เพื�อรับค่าเงินบาท
ในอตัราคงที�สําหรับตราสารที�มีการจา่ยเงินต้นและดอกเบี !ย และ/หรือผลตอบแทนอื�น เป็นเงินตราตา่งประเทศ โดยกองทนุจะทําการป้องกันความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ !น
จากอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อไมใ่ห้เกิดความผนัผวนของผลตอบแทนที�เป็นเงินบาท

6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื 3อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):
การที�กองทนุมีการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินทั !งหมด  กองทนุอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ�มขึ !นจากการลงทนุที�กองทนุไปลงทนุใน
สญัญาซื !อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อนัเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินไมเ่ป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วให้เหมาะสม เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื 3อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื !อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศนูย์สญัญาซื !อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา
(Counterparty) ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้
แนวทางการบริหารความเสี�ยง
บริษัทจดัการจะเลือกคูส่ญัญากบัสถาบนัการเงินที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 4 อนัดบัแรก หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญา
ซื !อขายลว่งหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี 3 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน  หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ$ง  (company limit) 
- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 
ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 

20 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 
ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 

20 

- การลงทนุในทรัพย์สินของผู้ออก/คูส่ญัญาที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 
อัตราส่วนการลงทุนที$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทนุในทรัพย์สินของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึ�ง ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25 
อัตราส่วนที$คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบนั
การเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั !งขึ !น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาด
รองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  ทั !งนี ! ไมน่บัรวมเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศ

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุได้แก่ CIS ลงทนุไมเ่กินร้อยละ ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทั !งหมด หกัด้วย มลูคา่หนี !สินทั !งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 

   อัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 3งหมดที$ประมาณการได้ ไม่เกิน 2.75 

 � คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.50 (เก็บจริง 0.20) 
 � คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.10 (เก็บจริง 0.02875) 
 � คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.15 (เก็บจริง 0.0625) 
 � คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไมมี่ 
 � คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จา่ยจริง 
 � คา่ใช้จา่ยในการจดัให้มีผู้ประกนั ไมมี่ 
 � คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไมเ่กิน 0.50 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
 � คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 
 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก 

(ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ตามที�จา่ยจริง และไมเ่กิน 0.50 ของ 

จํานวนเงินทนุจดทะเบียน 
ตามที�จา่ยจริง และไมเ่กิน 0.50 ของ 

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี�ยตอ่ปี 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้  
 � คา่ใช้จา่ยอื#นๆ ตามที�จา่ยจริง 

หมายเหต:ุ คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยข้างต้น ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใด และภาษีดงักลา่วจะถือเป็นภาระของกองทนุ 
 

ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ สั$งซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 

   อัตราตามโครงการ 

 � คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
- ในการเสนอขายครั �งแรก :  
- ภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก : 

 
ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 

 � คา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
 � คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทนุ 

- สบัเปลี#ยนเข้ากองทนุ 
  ในการเสนอขายครั �งแรก : 
  ภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก : 
- สบัเปลี#ยนออกจากกองทนุ 

 
 

ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 
ไมเ่กิน 1.00 (ยงัไมเ่รียกเก็บ) 

 � คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย และ เศษของ 
1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

 
 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี �ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี �มิได้เป็นการแสดงวา่สาํนกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี �ชวน 

ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที#เสนอขายนั �น 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื#นเพื#อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั เชน่เดียวกนักบัที#
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื#นเพื#อกองทนุรวม ซึ#งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทั �งนี �     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื#นเพิ#มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคาํนวณคา่สมับรูณ์ของคา่สมัประสิทธิxสหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทนุจงึมีความเสี�ยง หาก
สินค้าหรือตวัแปรที�สญัญาซื !อขายลว่งหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สนิที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจ
สง่ผลให้การเข้าทาํสญัญาซื !อขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเสี�ยงได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ” 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้  
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  
 
ผู้สนับสนุน/ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่บรษิัทจัดการ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดเม่ือสิ้นวันท าการที่ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุไวใ้นโครงการ  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ  
 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณสีับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ค านวณโดย
วิธีการที่ระบุไวใ้นโครงการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมี
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มูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทุน  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
ส านักงาน/ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
วงเงินรับอนุญาต/วงเงินต่างประเทศ หมายถึง วงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี ้ 
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krungsri Smart Fixed Income Fund  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KFSMART  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป ี-  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและยุตกิารขายหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกลา่วภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินคา่
ซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันนับแตว่ันที่การอนมัุติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดังกลา่วได้อันเนื่องจากความผิดของบริษทัจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
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(2) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้จ านวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการ
จัดตั้งกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากยกเลิกการจดัตั้งกองทุน บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และหากบรษิัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่
ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  
 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

ไม่มี  
 
2.3. มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือครั้งแรก : 1,000.00 บาท  
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท  
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งขายคืน : 1,000.00 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่าของการสั่งขายคืน : 100 หน่วย  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า : 0.00 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต่ า : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการก าหนดให้มีจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากว่าก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซ่ึงปัจจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนคงหลือในบัญชีขั้นต่ าไวท้ี่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บรษิัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบนัต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหนี ้ 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตา่งประเทศ  
การก าหนดสัดสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ  
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV  
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางสว่น ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

การกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
 
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการช่ัวคราวได้ โดย ณ สิ้นวันใด 
อัตราส่วนการกู้ยืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้น
แต่การเกินอัตราสว่นดังกลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพ่ิมเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏบิัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  
3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   

ค่าเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ของ  
(1) TBMA Short-term Government Bond Index 30%  
(2) TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%  
(3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส าหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 20%  
(4) THBFIX 6 เดือน 30% 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
รายทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง และจะด าเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนควบคู่ไป
กับตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการ
ดัชนีมีการยกเลิกการค านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน าดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วดั หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด เป็น
ต้น บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถงึการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบดังกลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้  
 
1. เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ าประกัน
การจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซ่ึงมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  
 
2. ส าหรับการลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะท าสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดที่
อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ่ืนใด เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate 
Risk) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเงินลงทุนในต่างประเทศ  
 
3. กองทุนอาจจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่ง
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การท าสัญญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์
เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทีล่งทุน การออกสัญญาซื้อขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์
เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าท าธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น  
 
4. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการท าธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ลงทุนได้ เช่น ตราสาร Basel III เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้น าไปลงทุนใน
ต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากทางการ  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทุน :  
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3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1. ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  
 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารหนี ้ 
(1) พันธบัตร  
(2) ตั๋วเงินคลัง  
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตั๋วแลกเงิน  
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้ 
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  
(8) ตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธแิปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนได้รับหุ้นนั้นมา บริษัท
จัดการต้องจ าหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกลา่ว มิให้ถือว่า บริษัทจัดการมีการ
ลงทุนในหุ้นดังกลา่ว) 
1.3 ตราสาร Basel III  
1.4 ศุกูก  
1.5 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่มี underlying ดังต่อไปนี ้ 
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  
(2) อัตราดอกเบี้ย  
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
 
2. คุณสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าใหผู้้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกวา่มูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
2.4 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงตามข้อ 1.5 ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมดังนี้  
2.4.1 ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ตามข้อ 1.5  
2.4.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงจะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้กองทุนต้องรับมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวนดว้ย  
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2.4.3 ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ 
เม่ือบริษัทจัดการร้องขอได้  
2.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซ่ึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออกตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนีก้่อนการลงทุน  
2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงค านวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไปยังสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) (“TBMA”) ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลา่วเป็น
วันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ใหค้ านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมภายในวันท าการถัดไป  
2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยส าคญั ให้ผู้ออกตราสารที่มีสญัญาซื้อ
ขายลว่งหน้าแฝงค านวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไปยัง TBMA ทันที  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้ 
 
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม
ทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได ้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน (investing 
fund)  
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทุน (investing fund)  
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน (investing fund)  
3. กรณีที่กองทุนรวมที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้รับฝากดังนี้  
1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9. 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ทีส่ามารถเข้าเป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย ์ 
1.2 บริษัทเงินทุน  
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1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลักทรัพย ์ 
1.5 บริษัทประกันภัย  
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
 
2. ตราสารทีใ่ช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment 
grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนัที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating 
ระยะสั้นด้วย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้นดังกลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาทีน่่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้นดังกลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  
2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนดเพ่ิมเติมโดยอาศัยอ านาจตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน  
 
4. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจัดการตอ้งปฏิบัติส าหรบัการลงทุนใน reverse repo  
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้  
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม  
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธกีารดังนี้  
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ มากกว่า (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  
ทั้งนี้ ราคาซื้อ เท่ากับ ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คูส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคา่ซือ้หลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน 
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หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทุน เพ่ือให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอน
มาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 
+ discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า และมีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ใน
สัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการค านวณ  
4.5.2 ค านวณเปน็รายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลง
ก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่
เกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้  
 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย ์ 
1.6 บริษัทเงินทุน  
1.7 บริษัทหลักทรัพย ์ 
1.8 บริษัทประกันชีวิต  
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF)  
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
1.11 นิติบุคคลอ่ืนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรพัย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บรษิัทจัดการต้องด าเนินการดังนี้  
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้ 
3.1.5.1 มีอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer 
rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน็ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย  
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3.1.5.2 มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รบัรอง ผู้รับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ 
investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับช าระหนี้เอา
จากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน  
3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตามหลักประกนันั้นได้ เว้นแต่เปน็การบังคบั
ช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง  
3.4 ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเปน็เงินสด ให้น าเงินสดดังกลา่วไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้  
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้  
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเม่ือทวงถาม
หรือเม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตั๋วสญัญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่ันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้  
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit 
rating ระยะสั้นดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
4. ลักษณะและสาระส าคญัของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมืหลักทรัพย์และหลกัประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  
 
1. ประเภทสินคา้ ตัวแปร หรือหลักทรพัย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้  
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  
1.2 อัตราดอกเบี้ย  
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ 
ราคาของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย  
 
2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเม่ือ  
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives) ดังนี้  
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทน
ซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
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ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า
กองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ 
ในกรณีที่วันดังกลา่วเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  
5.3 คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการร้องขอได้  
 
6. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขดงันี้  
6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่านั้น  
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม 
obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตอ้งช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือ
ประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหข้้อตกลงซ้ือประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณทีี่ไม่เกิด credit event ข้อตกลง
จะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซ่ึงก าหนดให้ผูข้ายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในสว่นของ
สินทรัพย์รายนั้น แตข่้อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย  
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพ่ิมขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายใหแ้ก่คูส่ัญญา  
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณทีี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิิอ่ืน  
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็น
สมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS  
 
ส่วนที่ 1. ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป  
 
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ไดแ้ก่  
1.1 ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 
(1) พันธบัตร  
(2) ตั๋วเงินคลัง  
(3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)  
(4) ตั๋วแลกเงิน  
(5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้ 
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  
(8) ตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) (หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนได้รับหุ้น
นั้นมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นทีไ่ด้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนได้รับหุ้นนั้น โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาดังกลา่ว มิให้ถือว่า บริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกลา่ว) 
1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
1.4 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศ ที่มี underlying ดังต่อไปนี้  
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  
(2) อัตราดอกเบี้ย  
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
 
2. คุณสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้ 
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าใหผู้้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกวา่มูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
2.4 การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงตามข้อ 1.4 ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.4.1 ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ตามข้อ 1.4  
2.4.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงจะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น 
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ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้กองทุนต้องรับมอบ
ทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือช้ีชวนดว้ย  
2.4.3 ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงดังกล่าวก่อนครบอายุ 
เม่ือบริษัทจัดการร้องขอได้  
2.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซ่ึงเสนอขายในตา่งประเทศ ต้องปรากฎว่าตราสารที่มีสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงนั้นมี
ราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และบรษิัทจัดการต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับ
ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
2.4.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายตุิธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงซ่ึงเกิดจากวิธีการ
ค านวณเดียวกับที่ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเช่ือถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมภายในวันท าการถัดไป  
2.4.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงอย่างมีนัยส าคญั ให้ผู้ออกตราสารที่มีสญัญาซื้อ
ขายลว่งหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายตุิธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงมายังบริษทัจัดการทันที  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้  
 
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากับดแูลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่
เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากับดแูลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  
3. ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด  
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหาร
สภาพคล่องเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวม
ทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดสว่น มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ 
NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน (investing 
fund)  
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทุน (investing fund) 
 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน (investing fund)  
5. กรณีที่กองทุนรวมที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุนที่
มีลักษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากตา่งประเทศของผู้รับฝากดังต่อไปนี้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. – 9. 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  
 
1. ประเภทสินคา้ ตัวแปร หรือหลักทรพัย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้  
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  
1.2 อัตราดอกเบี้ย  
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ 
ราคาของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย  
 
2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเม่ือ  
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives) ดังนี้  
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทน
ซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า
กองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ 
ในกรณีที่วันดังกลา่วเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป  
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5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที  
5.3 คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการร้องขอได้  
 
6. หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขดงันี้  
6.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่านั้น  
6.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม 
obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตอ้งช าระเงินตามข้อตกลงซ้ือ
ประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหข้้อตกลงซ้ือประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณทีี่ไม่เกิด credit event ข้อตกลง
จะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซ่ึงก าหนดให้ผูข้ายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในสว่นของ
สินทรัพย์รายนั้น แตข่้อตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย  
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพ่ิมขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้  
6.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายใหแ้ก่คูส่ัญญา  
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทัจัดการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขดว้ย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

  2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

  2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก ไม่เกิน 20% 
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ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินการงานของกองทุน) 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 

5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายลว่งหน้าแฝง หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เสนอขายในประเทศไทย 

5.3 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือ
เทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 20% หรือ 

(2) น้ าหนักของตราสารทีล่งทุนใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดังนี ้

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ 

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรอืผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) 

6.1.4 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบของ organized market หรือ
เทียบเท่า 

6.2 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade และอยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่า 

6.3 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี
ภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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6.3.1 reverse repo 

6.3.2 OTC derivatives 

7. ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) ไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกลา่ว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit ของคู่สัญญา 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

สัญญาใช้เงิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี ้

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม revese repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุน ส าหรับกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี) 

- อัตราข้างต้นไม่ใช่กับกองทุนที่อายุโครงการ หรืออายุสัญญาคงเหลือ < 
6เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้งสัญญา > 1 ป ี 

2. ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายลว่งหน้าแฝง ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้าม
วิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25% 
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ฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. ตราสารดังนี้ (total SIP)  

5.1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศกุูก หรือตราสาร Basel 
III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า
แต่ไม่รวมตั๋วแลกเงิน และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15% 

 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6. derivatives ดังนี้ 

  6.1 hedging limit : ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 

  

การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

การลดความเสี่ยง 

  6.2 non-hedging limit : global exposure limit OTC derivatives limit 

 
 

  

การเข้าท าธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่ 

เพ่ือการลดความเสี่ยง 

6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน  

จ ากัด net exposure ที่เกิดจาก 

การลงทุนใน derivatives โดยต้อง 

ไม่เกิน 100% ของ NAV 

ไม่เกิน 25% ของ NAV 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของผู้ออกรายนั้น 
(ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินลา่สุด) 

หมายเหตุ : มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการเจ้าหนี้
การค้ารายได้รบัล่วงหนา้ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษทั เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัิ
ในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัท
จัดการ  
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่
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ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณตีามข้อ 4 ในส่วนนี ้ 
(3) เม่ือบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณุสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สิน
นั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลีย่นแปลงคณุสมบัตแิลว้แต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว  
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน 
เป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท าการสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท า
การดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ 
เว้นแต่เป็นกรณตีามข้อ 4 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรบัการลงทุนในเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นที่ 3  
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกลา่ว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกลา่ว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น  
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน
ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 2. ในสว่นนี้ โดยอนุโลม  
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น  
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเปน็อ่ืนใดท าให้บรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
1. (2) หรือข้อ 2. (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจ
ด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจัดการใน
เร่ืองดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกลา่วให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการแทนได ้
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และ
จัดส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจัดการ  
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทนุของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้ 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทัจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่น
การลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีส่ัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว้นแต่บรษิัทจัดการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการใหส้ิทธิแกผู่้ถือหนว่ยลงทุนเดิมในการที่จะออกจาก
กองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมทั้งเม่ือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วจะมีผลใช้บังคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วน
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การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษทัจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
ไม่มี  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคัญ พร้อมกับใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ทีส่นใจลงทุนและบริษัทจัดการจะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุน  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
เม่ือผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ในการจองซ้ือแต่ละครั้ง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจดัการไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นส าคัญ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากบางกองทุนมายังกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ผู้จองซ้ือต้องกรอกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในข้อ 5.2.5. 
เร่ือง“เอกสารหลักฐานในการเปิดบัญช”ี และช าระเงินคา่จองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุน ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ในดา้นหน้า
ของหนังสือชี้ชวน โดยมีช่องทางการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 
(1) กรณีจองซ้ือผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
ผู้จองซ้ืออาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอ่ืน หรืออาจช าระด้วยบัตรเครดติซึ่งจะต้องอยู่
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ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลังซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีสั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวนัสั่งซ้ือ และขีดคร่อมสั่งจ่ายใน
นาม“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับช าระเงินค่า
จองซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้จองซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชีกองทุน และส าเนาค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทีล่งนาม
รับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้จองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวนแล้ว บริษทัจัดการอาจน าเงินที่ได้รับจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี”้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย 
บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทั้งหมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์กองทุน และสิทธขิองผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านั้น  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันท าการถัดจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซ้ือนั้นและแจ้งให้ผู้จองซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
 
ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
(2) วิธีการจองซ้ือผ่านเครื่อง ATM ของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องท าการสั่งซ้ือให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรกดังกล่าว โดยปฏิบัตติามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะท าการหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ไดร้ะบุไว้ในค าขอใช้บริการบตัร 
ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ า
หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องท าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหนา้ผ่านบริการซื้อขายทาง ATM ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดรบั
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าทีบ่ริษัทจดัการก าหนด  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุน
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
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แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อน
ปิดการใหบ้ริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(3) วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิด
บัญชี” และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดว้ย
ตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องท า
การสั่งซ้ือให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดังกล่าว  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ละอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แลว้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี 
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพทข์องบริษัท
จัดการ  
 
(4) วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดังกล่าวไดท้ี่บริษัทจัดการ ในกรณีที่ผูส้ั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชี” 
และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะต้องท าการสั่งซ้ือให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกดงักล่าว  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได ้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกต ิ 
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อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ  
 
(5) การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
5.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซ้ือ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบัช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนและใบ
จองซ้ือที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณทีี่มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซ้ือคนละวัน และในกรณทีี่จองซ้ือในวันเดียวกัน ซ่ึงมีจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ตามจ านวนเงินทุนของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวันเดียวกันนั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแ้ก่ผู้จองซ้ือทุกรายในวันดังกลา่วตามสัดสว่น
จ านวนหน่วยลงทุนที่จองซ้ือของแต่ละราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะตัดสิทธผิู้จองซ้ือที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่โครงการก าหนดเกี่ยวกับวนั
และเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจองซ้ือในวันแรกเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ และบรษิัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
5.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ท าให้ไม่
สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
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(ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซ้ือหน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าขอ
เปิดบัญชีกองทุน ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่ครบก าหนด  
 
ทั้งนี้ ในการค านวณมูลค่าหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
5.2.5. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :  
 
ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบรษิัทจัดการไว้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซ้ือ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุน
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้  
 
กรณีบุคคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
กรณีนิติบุคคล  
 
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ซ่ึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง  
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชกีองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน  
 
5.2.6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ  
(ก) ค าสั่งซ้ือในแตล่ะครั้งของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป  
(ข) ค าสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
(ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกลา่วและบรษิัทหรือห้างหุน้ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผูล้งทุนที่เป็นบคุคลดังที่
กล่าวมาขา้งต้น  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- หักบัญชี 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตามที่ก าหนดไวใ้นหัวข้อ “วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันท าการนบัตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะระบุวัน
เวลาดังกลา่วทีแ่น่นอนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
และข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป  
 
6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน :  
 
วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 5.2.1.  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวโดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ในกรณีที่มีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ หรือตามวงเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใตดุ้ลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
6.2.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
6.2.2.1. บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สนใจจะต้องสั่งซ้ือเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ในการสั่งซ้ือแตล่ะครั้ง โดยช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหักบัญชี 
เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัส านักงานของผู้สนบัสนุนที่รบัค าสั่งซ้ือ หรือหักบัญชีบัตรเครดิตซึ่ง
จะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่บริษัทจัดการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินด้วยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณสีั่งซ้ือด้วยเช็ค ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันสั่งซ้ือ และขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง บมจ. 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อ
รายย่อย บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และเงินค่าสั่งซ้ือว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งซ้ือไว้เป็น
หลักฐานต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท า
รายการในแตล่ะครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยังไม่สามารถน าเขา้บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวเปน็รายการซ้ือในวันที่
น าค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้ โดยบรษิทัจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระด้วยวิธีอ่ืนใดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ั่งซ้ือนั้น
และจะด าเนินการใหผู้้สนับสนุนแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า
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จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนภายในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนเปน็เกณฑ์ในการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
 
อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. วิธีการซ้ือผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง ด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่าน
เครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบัตติามขั้นตอน การท ารายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จน
ครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะท าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบญัชีของ
ธนาคาร (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ไดร้ะบุไว้ในค าขอใช้บริการบตัร ATM ของธนาคาร ในทันที ทั้งนี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรบัลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุน
จะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.3. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า  
 
ก) การขอใช้บริการ  
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ผู้สั่งซ้ือสามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอร์มการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูส้ั่งซ้ือมีความประสงค์ที่จะช าระค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าด้วยบตัรเครดิต ผู้สั่งซ้ือจะต้องกรอกรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต  
 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะด าเนนิการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจ านวนเงินรายงวดในวันที่ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนก าหนดเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการ และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจง้การเลื่อนการหักบัญชีเงินฝาก
หรือบัญชีบัตรเครดิตไวต้่อบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดติส าหรบังวดดังกล่าวในวันท าการซ้ือขายถดัไปทุกครั้ง  
 
ในการก าหนดงวดการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าทุกสปัดาห์ ทุกเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค ์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะยกเลิกการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าของผู้สัง่ซ้ือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากผูส้ั่งซ้ือ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษทัจัดการไม่สามารถด าเนินการหกับัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวข้างต้น 3 งวด ติดต่อกัน  
 
ข) การให้บริการ  
 
1) บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชบีัตรเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจากที่ผูส้ัง่ซ้ือกรอกและยื่นแบบฟอร์มการ
ซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ า พร้อมหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือหนังสือยนืยันการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิตครบถว้นแล้ว ไม่น้อย
กว่า 7 วัน  
 
2) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน โดยระบุจ านวนเงินที่ต้องการสั่งซ้ือในแต่ละงวดเป็น
จ านวนเงินบาทถ้วน ขั้นต่ า 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแตล่ะครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) บริษัทจัดการจะหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบัตรเครดิตตามหนังสือยืนยัน
การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซ้ือของงวดดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักบญัชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตส าหรับงวดถัดไปตามปกติ  
 
4) บริษัทจัดการ จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สามารถผ่านเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ได้รับ  
 
5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันที่ค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
6) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีบัตรเครดิตเทา่นั้น 
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษทัผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณ ี 
 
ค) เง่ือนไขการให้บริการ  
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1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดห้ักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ถือหนว่ยแลว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวซึ่งเป็น
รายการซ้ือหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่าสาเหตใุด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกการใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าได ้โดยแจ้งยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจ าต่อบรษิัทจัดการ บริษัท
จัดการจะด าเนินการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชบีตัรเครดิตภายใน 7 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง
ยกเลิกดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 
ในกรณีการขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกบัการซ้ือหน่วยลงทุนแบบประจ า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งการขอแก้ไขต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  
 
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บรษิัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขข้อผดิพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.4. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือช าระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน จะต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนก่อนทุกครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการผา่นหมายเลขโทรศัพท์ทีบ่รษิัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได้  



กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้                                                                01/10/2016    Page 30 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารทีผู่้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิทัจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
 
2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซ้ือ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเม่ือรายการซ้ือสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.5. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการ  
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ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกลา่วได้ที่บรษิัทจัดการ หรือช าระค่าซื้อโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต ในกรณีทีผู่้สัง่ซ้ือยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน 
จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหวัข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี และซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนก่อนทุก
ครั้ง  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งรหสัประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ซ่ึงผู้ถือรหัส
ประจ าตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจ าตัวของผู้ถือหน่วย
ลงทุนท ารายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตวัผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บรษิัท
จัดการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัด
มา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ซื้อจะได้รับ  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะถือว่ารายการซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการซ้ือในวันที่น าค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้ดังกลา่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซ้ือมี
บัญชีบัตรเครดติอยู่ ภายในวันท าการถดัจากวันที่สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งซ้ือ ภายใต้หลักฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง
เท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุน เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซ้ือขั้นต่ า 1,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิทัจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการหักเงินตามจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื้อได้หรือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะยกเลิกค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซ้ือสามารถใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ผู้สั่งซ้ือจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั้นตอนการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซ้ือจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือแล้ว  
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2) เม่ือผู้สั่งซ้ือกดยืนยันความถูกต้องแล้วและมีความประสงค์จะท าการเพิกถอนรายการ จะต้องท าการยกเลิกรายการนั้นภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันที่ท ารายการ ซ่ึงถ้าเกินก าหนดเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทุนเม่ือรายการซื้อสมบูรณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.6. วิธีการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซ้ือหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือยังมิได้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี ก่อนทุกครั้ง  
 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละครั้ง โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะท าการหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการ (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในทนัที ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าของการท ารายการในแต่ละครั้ง และ/หรือปรบัลดมูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตัิตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด ให้ถือวา่เป็นการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ได้ช าระเงินคา่สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่วา่ด้วยกรณใีดๆ จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซ้ือหน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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6.2.2.7. การซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เพ่ิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วันท าการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วันท าการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรอืผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน :  
 
ในกรณีที่มีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบรษิัทจัดการจะคืนเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซ้ือตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทุนที่ผู้สั่งซ้ือได้ระบุไว้ในการเปดิบัญชีกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารข้อความทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั้งแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนทีส่ั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 
6.2.4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
 
6.2.5.1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการใช้สิทธิปดิรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือ
เวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทนุของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ  
 
(ก) ค าสั่งซ้ือในแตล่ะครั้งของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น เป็นเงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป  
 
(ข) ค าสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน  
 
(ค) เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้  
 
(ง) บริษัทจัดการมีวัตถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกลา่วและบรษิัทหรือห้างหุน้ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผูล้งทุนที่เป็นบคุคลดังที่
กล่าวมาขา้งต้น  
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6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้จ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท าการซื้อขายถัดจากวันที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกว่าบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไว้ทีส่ านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์
ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
 
ในกรณีที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้จองซ้ือจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซ้ือ ขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้  
กรณีบุคคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
กรณีนิติบุคคล  
 
ก) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย์ซ่ึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
 
ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 
เอกสารเปิดบัญชีทั้งของบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบัญชกีองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที่ได้จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  
 
6.2.7. วันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้สนใจสามารถท าการซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ ได้ทุกวันท าการภายในเวลา 
15.30 น.  
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทุน 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

(1) บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด  
 
- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มีจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปจัจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุน
คงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในหัวข้อ “วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน” 
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เม่ือเจ้าหน้าที่
ตรวจค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนวา่ถูกตอ้งแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบส าเนาค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดล้งนามรับรองความถูกต้องแล้วแกผู่้สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนไว้เปน็หลักฐานต่อไป  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
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(2) วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหวา่งเวลาให้บริการ 
ATM ของธนาคาร โดยปฏิบตัิตามขั้นตอน การท ารายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะท าการหัก
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบญัชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการ
บัตร ATM ของธนาคาร ในทันท ี 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด  
 
 
- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มีจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปจัจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุน
คงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือ
ขายถัดมา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น ธนาคารในฐานะ
ผู้สนับสนุนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(3) วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
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ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการโดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด  
 
- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มีจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปจัจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุน
คงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นทาง
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคนื สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษิทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์แลว้น าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(4) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขาย
นั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือ
ขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด  
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- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มีจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปจัจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุน
คงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏบิัติงานดังกลา่วหรือกรณีอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกต ิ 
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหัวข้อ “การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายใน 2 วันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ากับภาษสี าหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แกผู่้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันท าการนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เปน็เอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นั้น บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(5) วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)  
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ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนโดยจะต้องสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากวา่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครั้ง และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด  
 
- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มีจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปจัจุบันก าหนดจ านวนหน่วยลงทุน
คงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
ประกาศไว้ทีส่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้
เสร็จสิ้นสมบูรณแ์ล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนุนยกเลิกสัญญาการเปน็ผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนหน่วยไดต้ามปกต ิ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว ้ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบุบนหนา้จอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด ใหถ้ือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายนั้น โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายถัดมา ซึ่ง
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้นับสนุนจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เปน็ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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(6) การขายคืนหนว่ยลงทุนผา่นช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ และปดิประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันเร่ิมให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน รวมทั้งสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวนัท าการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.6.1. วันและเวลาที่ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการ ผู้สนบัสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการ ได้ทุกวันท าการ
ภายในเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้เริ่มท าการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันท าการนบัตั้งแตว่ันทีจ่ดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม โดยจะระบุวันเวลาดังกล่าวที่แน่นอนไว้ใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป 
 
7.6.2. การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเขา้บัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันท าการนบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุน ในการรับคา่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษทั
จัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ บรษิัทจัดการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(2) รับเช็คทางไปรษณีย ์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงบริษทัจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแตว่นัถัดจากวันที่ท ารายการขายคืน
หน่วยลงทุน  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนอื่น 
ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันท าการนบัตั้งแต่วันถดัจากวันทีท่ ารายการขายคืนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนดังกลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทุนเพ่ิมเติม :  
 
ไม่มี  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  



กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้                                                                01/10/2016    Page 42 

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรงุศรีไทยแลนด”์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนหนึ่ง 
(“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินค่าขายคนืซึ่งได้หักคา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทนุกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหมี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีการสับเปลี่ยนเขา้กองทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ระหว่างกองทุนบางกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนต้นทางและก าหนดเวลา
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนต่อไป  
 
8.2.1. วันและเวลาที่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนเขา้หรือออกจากกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ได้ทุกวันท าการภายใน
เวลา 15.30 น.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันท าการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  
 
8.2.2. ราคาขายและรบัซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะใช้มูลคา่หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคืนของวัน
ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย คา่ใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การค านวณราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเขา้กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวันท าการ
ก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี)  
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8.2.3. วิธีการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าในการสับเปลี่ยนไม่ต่ า
กว่า 100 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท และในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ ากวา่ 100 หน่วย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  
 
- ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั้น  
 
- ในกรณีที่การสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลอืต่ ากว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดให้มี
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ ากวา่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงปัจจุบันก าหนดจ านวน
หน่วยลงทุนคงหลือในบัญชีขั้นต่ าไว้ที่ 0 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วัน โดยประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาการท ารายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รับค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนุนยกเลิกสัญญาการเปน็ผู้สนบัสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนหน่วยได้ตามปกต ิ 
 
ในกรณีของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน”  
 
ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการ หรือ ผู้สนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนได้ทุกวันท าการซื้อขายในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกตอ้งครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนวา่ถูกต้องแล้ว เจ้าหนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแลว้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานต่อไป  
 
(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยบตัร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลา
ให้บริการ ATM ของธนาคาร โดยปฏิบตัิตามขั้นตอน การท ารายการที่ระบบุนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะ 
ท าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM ข้ามเขตหักบัญชีของธนาคาร (ถ้ามี) จากบญัชีเงินฝากที่ได้ระบุไวใ้นค าขอใช้
บริการบัตร ATM ของธนาคาร ในทันท ี 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน  
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บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการ
สับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนกอ่นหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของ
วันท าการสับเปลี่ยนถัดมา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการ
จะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นเครื่อง ATM จากระบบงานของ บมจ. ธนาคารกรุงศรอียุธยานั้น ธนาคารในฐานะ
ผู้สนับสนุนจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้ากอ่นปิดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิองบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบ่ริษัทจัดการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามวันและเวลาท าการของบริษัทจัดการ โดยใช้รหัส
ประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผา่นหมายเลขโทรศัพท์ที่บรษิัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งสบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถกูต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผูส้ั่งสับเปลี่ยน
แล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปน็กรณีพิเศษ  
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท า
รายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษิทัจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการทีส่มบูรณ์แลว้น าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี 
 
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(4) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ในกรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดไว้  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลักฐานอ้างอิงเท่านั้น  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่สับเปลี่ยนจะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งสับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันความถูกต้อง ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สั่งสับเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปน็กรณีพิเศษ  
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สั่งสับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เท่านั้น บรษิัทจัดการ
จะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการท ารายการที่สมบูรณแ์ล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณ ี 
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5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดิการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดังกล่าว 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
(5) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝากธนาคาร ซ่ึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา  
ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏบิัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุบนหนา้จอ
ระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนในวันท า
การสับเปลี่ยนนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการสับเปลี่ยนก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 8.2.2. “ราคาขายและรับซื้อคืนกรณสีับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนได้เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ และปดิประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันเร่ิมให้บริการ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน รวมทั้งสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่
ก าหนดดังกลา่วต้องสามารถปฏบิัติไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแล
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ผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บรษิัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบัความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดับวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง  

 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ 
 
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลคา่ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
 
(ค) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้ หรือการหยุด
รับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
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(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณทีี่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสบิของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
 
 
(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแลว้  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวา่ผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกับการกระท าดังต่อไปนี้  
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคญั 
 
11.2 เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็น
เหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน
แผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (4) 
เกิน 1 วันท าการ บรษิัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการสดุท้ายก่อนวันรายงาน
นั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปดิรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปดิรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธิีการใด ๆ โดยพลัน  
 
11.3 บริษัทจัดการจะหยดุการขายหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปดิเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถึงการหยุด
รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
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11.4 ในกรณีที่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวันหยุดท าการ
ของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจัดการจะหยุดรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนส าหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้เกี่ยวกับการหยุดรับค าสัง่ในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนถึงวันหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
 
11.5 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเปน็เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการ
ชั่วคราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัทจัดการหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการตดิต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนออกไปได้  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทนุทั่วไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อยา่งไรก็ดี กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลที่ซื้อและ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหนว่ยลงทุนจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถา้มี)  
 
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท า
การ นับแต่วนัขอโอนหน่วยลงทุนและค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทุน :  
ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (5) (6) 
(7) และ (8)  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
รายการค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมกันทัง้หมด โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายป ี:  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ โดย
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ดังนี้  
 
(1) ค่าจัดท าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทุน  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิละข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรอืประกาศตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทั้งการจัดท ารายงานใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง  
 
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลคา่หนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลคา่หนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่มี  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  
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รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่มี  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง  
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีป่รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพ่ือการรับช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
 
(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏบิัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผูดู้แลผลประโยชน์ ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และภายหลังเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ดังนี้  
 
(5.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ
จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
 
(5.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก จะเรียกเก็บตามจ านวนทีจ่่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 
0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว บรษิัทจัดการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือก าหนดระยะเวลาทีใ่ช้ในการตัดจา่ยที่เหมาะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจ านวน ค่าใช้จ่ายในสว่นที่ยังตัด
จ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็นค่าใช้จา่ยด าเนินงานของบริษทัจัดการ  
 
(6) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัตกิารกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สนิ
ทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ 
 
(7) ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาใหต้ัดจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้
ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม 
 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ข้างต้น ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดท านองเดียวกัน  
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษทัจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(1) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
(2) สับเปลี่ยนเข้ากองทุน  
- ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
- ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราไม่เกิน 10 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวันที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
อัตราฉบับละ 50 บาท โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยืน่ค าขอให้ออกใบส าคัญหน่วยลงทุน  
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
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ไม่มี  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว  
(ข) ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็นไปตามอัตราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนด  
 
(ค) ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด เป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลักษณะดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านอง
เดียวกันเรียบร้อยแล้ว  
 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจา่ยค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบตัิการ
กองทุน จะค านวณทุกวันโดยใช้มูลคา่ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่ค านวณ ในการค านวณและจะตดั
จ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วันท าการแรกของเดือนถัดไป  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตัดจ่ายครั้งเดียวในวันที่เกดิค่าใช้จ่ายนั้นๆ  
 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
ค่าใช้จ่ายนั้น หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การตัดจ่ายคา่ใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการที่จะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งต้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนบัสนุน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 
วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปรับลดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างตน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัทจัดการจะตดิ
ประกาศคา่ธรรมเนียมอัตราใหม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนุน และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหตุ :  
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ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทุนในตา่งประเทศ การค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบรษิัทจัดการลงทุนซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช้และการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี้  
 
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  
 
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจากระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมูลจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคา
ปิด (close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่ค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวได้ บรษิัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนฯ จากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกาศสมาคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนนั้นเปน็เกณฑ์ในการค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้  
 
(ก) วันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนลา่สุด โดยจะประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนล่าสดุ  
 
(ข) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
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(ค) วันท าการสุดทา้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
แต่ละครั้งห่างกันยาวกวา่ 1 เดือน  
 
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
 
 

ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันท าการถัดไป  
 
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศขา้งต้น ต้องได้รับการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 16.2.3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไป
ก็ได้  
 
(3) ด าเนินการด้วยวธิีการใด ๆ เพ่ือใหผู้้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตดัสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอนไว้
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ  
 
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจดัการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปดัเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 ข้างต้น เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ไดร้ับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  
 
 

(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกลา่ว  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ หรือการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษทัจัดการจะระบุช่องทางที่แน่นอน
ไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ก่อนวันที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลังก็ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บรษิัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวดว้ย
หรือไม่ก็ได้  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 
0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 
(1) จัดท าและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันท าการนบัแตว่ันที่พบวา่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 
(ก) มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถกูต้อง  
 
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง  
 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป บริษัทจัดการจะ
แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถกูต้องตั้งแต่วันที่พบวา่มูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อย
ละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) ค านวณมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลังตั้งแต่วันทีบ่ริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนถูกต้อง  
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(2) ด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว  
 
(ก) จัดท ารายงานการแก้ไขมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการพบว่ามูลคา่หรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกลา่วให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น 
เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถดัจากวันที่บรษิัทจัดการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์  
 
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุการด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไข
มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุน ภายใน 3 ท าการนับแต่วันทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเปน็อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่
มูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคดิเป็นอัตราดังกล่าว  
 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทุนตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แลว้เสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท า
การนับแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จัดท ามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนบัแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อ.มูลในรายงาน
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะส่งส าเนาเอกสารที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมส าเนารายงานดังกล่าวแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะปฏิบัตดิังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
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ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะปฏิบัตดิังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัท
จัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลคา่หน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 

17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
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ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  
 
ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  
 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญัรัตน ์ 

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที ่ เดือน  
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วนัที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะระบวุันที่สิน้สุดรอบบญัชีและวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกทีแ่น่นอน ไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่เร่ิมเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครั้งแรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการโดยระบุวันที่สิ้นสุดรอบบัญชแีละวนัที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกที่ชัดเจนใน
ภายหลังในโอกาสแรกทีท่ าได้ และถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
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19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น  
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด  
 
19.2 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด บรษิัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดนั้น  
 
 
19.3 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนือ่งจากข้อจ ากัดในการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังานฯ ก าหนดได้  
 
19.4 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตว่นัถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี  
 
19.5 บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคบัของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. การด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรับผิดของบรษิัทจัดการ บริษทัจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วันนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ และในกรณทีี่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดังกล่าว  
 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
20.2. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจะ
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ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันทีป่รากฏกรณีดังกลา่ว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
 
20.3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระท าที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย  
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงาน
รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.4. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  
 
กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทั้งหมด  
 
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดสว่นส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้  
 
(ก) กองทุนดังนี ้ 
 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
2. กองทุนประกันสังคม  
3. กองทุนการออมแห่งชาติ  
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
6. กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
7. กองทุนอ่ืนใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.  
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น  
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of 
ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนทีมิ่ได้มีสัญชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่
เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ  
 
(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รบัการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงได้แก่กรณีดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญแ่ละผูดู้แลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วย
ลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
เร่ิมซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง  
 
(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจาก
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว  
 
(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชนต์อบแทนที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7. ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เม่ือได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
(ง) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 7. ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นส าคัญ  
 
“ผู้ลงทุนรายใหญ”่ และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวกบัการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดังนี ้ 
(1) เงินที่กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  
 
20.5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น 
นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึง
กับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเปน็ FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบคุคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA 
ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กค้าบาง
ประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คอื  
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กบักองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธใินการด าเนินการดังนี้  
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีองสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหนว่ย
ลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบรษิัทจัดการ ให้กบั
หน่วยงานของรัฐทั้งในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกีย่วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว  
(3) ด าเนนิการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ
ได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับค าสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนนิการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกลา่ว  
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  
 
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการ
และกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย 
หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วขา้งต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด)เท่านั้น  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บรษิัทจัดการ(รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบริษทัจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแลว้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลง
นามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
ชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 

 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  
ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการมีสิทธดิังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)  
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1.1. ได้รับคา่ตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
1.2. มอบหมายการจัดการในสว่นที่เกีย่วกับการลงทุน การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (back office) และงานอ่ืนใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้
บริษัทจัดการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนได้  
 
1.3. แต่งตั้งบคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทีป่รึกษาการลงทุน ที่
ปรึกษากองทุน ผู้เช่ียวชาญ ผูใ้ห้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร  
 
1.4. รับช าระหนี้เพ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
1.5. ช าระค่ารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซ้ือ-ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนค่าขายหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ 
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
1.7. กระท านิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ไม่
เป็นไปตาม ขัด หรือฝา่ฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หนา้ที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรษิทัจัดการ  
 
บริษัทจัดการมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
2.1. การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน  
 
2.1.1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันท าการนบัแตว่ันปดิการเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
2.1.2. ด าเนินการขอเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวน
และมูลคา่หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของกองทุนให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมนั้น  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ"  
 
2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"  
 
2.1.6. จัดให้มีการช าระบัญชีตามหัวขอ้ "การช าระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ"  
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2.2. การบริหารกองทุน  
 
2.2.1. จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยค านึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และตั้งอยู่บนหลักแห่งความซ่ือสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง  
 
2.2.2. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และน าทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการน าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน  
 
2.2.5. สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาค่าหลักทรัพย์  
 
2.2.6. จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ก าหนด
ไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
 
2.2.7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบรษิัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
2.2.8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรอืกระท าการอ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวม  
 
2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลา
และวิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)  
 
2.2.10. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ "การรับช าระหนี้เพ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน"  
 
2.2.11. จัดให้มีการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนอย่างสม่ าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับความเป็นไปของ
กองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา  
 
2.3. การจัดท าบัญชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล  
 
2.3.1. จัดท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีว่าด้วยการบัญชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2.3.2. จัดท ารายงานทุกรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชีหรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบ
ปีบัญชี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจัดส าเนาให้เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอ  
 
2.3.3. จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวันและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทุกวนัท าการนั้น  
 
2.3.4. จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเป็นรายวันและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันท าการนั้น  
 
2.3.5. ค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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2.3.6. จัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนบัตั้งแต่วันถัดจากวนัที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนาไว้ที่บริษทัจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. จัดท าหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ให้สอดคลอ้งกับประกาศที่เกี่ยวข้อง  
 
2.3.8. ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกบักองทุน  
 
2.4. การขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
 
2.4.1. จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเปน็ไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่
เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผูล้งทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพ่ือให้ผู้ลงทุน
ตรวจดูหรือร้องขอได้  
 
2.4.2. ด าเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.4.3. ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ  
 
2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการของนายทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
2.4.5. เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แกผู่ถ้ือหน่วยลงทุน  
 
 
2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่้ถือ
หน่วยลงทุน" หรือข้อ "การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน"  
 
2.4.7. ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนจากการขาย สบัเปลี่ยนเข้ากองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณ ี 
 
2.5. การแต่งตั้งบคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ (ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษทัจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
นั้นโดยไม่ชักช้า  
 
2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวม  
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2.6. การด าเนินการอื่นๆ  
 
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามโครงการและข้อก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บริษทัจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหนา้ที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ให้แก่บรษิัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2256-2316 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 23.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจัดการ และในสญัญาแต่งตั้งผู้ดแูล
ผลประโยชน ์ 
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
 
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซ้ือ
หน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุนและน าเข้าไว้ในบญัชีเงิน
ฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน  
 
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่งๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาคา่
หลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจัดการ  
 
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามค าสั่งของบริษัทจัดการโดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้ตามสมควร  
 
(4) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย การจองซ้ือ
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลคา่หลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  
 
(5) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรพัย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก าลังอยู่ในระหว่างท าการปดิโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบี้ย และอ่ืนๆ  
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(6) จัดท ารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจัดการ  
 
ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล 
ดอกเบี้ย และอ่ืนๆ  
 
ข) จัดท าบัญชแีละรบัรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้  
 
ค) จัดท าบัญชแีสดงการรบัจ่ายทรัพย์สินของกองทุน  
 
ง) จัดท ารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
(7) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคารับซื้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการค านวณ
หน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แกผู่้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้ค านวณไวแ้ละส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่าถูกต้องแลว้  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจัดการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการค านวณมูลคา่
ทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลคา่ทรัพย์สนิไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจัดการในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามค าสั่งซ้ือ หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืน แล้วแต่
กรณีตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ และด าเนินการแจ้งการเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดท ารายงานแสดงเหตุผลในเรื่อง
ก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ  
 
(10) ให้ความเห็นชอบแกบ่ริษัทจัดการในการรับช าระหนี้เพ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรบัช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ และประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดท ารายงานทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแตว่ันสิน้ปีบัญชีนั้นหรือภายใน 30 วันนับ
แต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แลว้แต่กรณ ี 
 
(12) ดูแลให้บริษทัจัดการปฏบิัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ปฏิบัตติามให้แจ้งบริษทัจัดการโดยทันที ในกรณีที่บรษิัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเกี่ยวกบัเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วันนับแตว่ันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  
 
(13) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏบิัติตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน  
 
(14) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(15) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการแล้ว หนา้ที่ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเม่ือผู้ช าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏบิัติหนา้ที่ต่างๆ ดังนี้  
 
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  
 
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชี
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  
 
(16) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ  
 
(17) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าทีต่่อไปได้ ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดี
กับผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการใน
ลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบข้อมูลดังกลา่วมิได้แสดง
การคัดค้าน 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจ
ด าเนินการตามที่จ าเปน็เพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระท าไดต้่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ อันเป็นสาระส าคัญของสัญญานี้ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจัดการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกับประกาศค าสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วมี
ผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้าที่ดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
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แต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แลว้ทั้งหมด
ของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคณุสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบัติผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บรษิทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแตว่ันที่ไดแ้ก้ไขเสรจ็สิ้นหากผูดู้แลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาก าหนด บรษิัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับแตว่ันครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืน
แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าขอ้ยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็น
กรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2256-2316  
 
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต.อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญัรัตน ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ชื่อ : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขมุวิท  
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แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด 
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777   Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2296-2000 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักเพลินจิต ชั้น 5  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท ์0-2659-7000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์0-2231-3777, 0-2632-0777  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3  
ชั้น 20-21 ถ. รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 20-21 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2658-6300  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคนิ จ ากัด  
ที่อยู่ : 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2680-3333  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 15 -17 อาคารกรุงเทพประกันภัน, 25 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120  
โทรศัพท ์02-638-5000, 02-287-6000  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท ์0-2680-1234  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
ที่อยู่ : 999/9 อาคาร ส านักงาน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16 พระราม 1 แขวงปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท ์02-695-5000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 6 ชั้น 8-11 อาคารส านักงานเมืองไทย-ภัทร 1  
252/6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท ์0-2305-9000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร ์3 เลขที ่130-132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2627-3100  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 15 อาคารสยามทาวเวอร์ 989 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2657-7000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 18 โซนซีดี อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท ์0-2217-8888  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 20 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2660-5429-30  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 18 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2658-5800  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้จ ากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท ์0-2285-5115  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท ์0-2658-8888  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์0-2659-8000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จ ากัด  
ที่อยู่ : ชั้น 12 เอ (ชั้น 14) อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์0-2660-5000  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์, 139 ถ.ปั้น สลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์0-2231-8555  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500  
โทรศัพท ์0-2635-1700  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์02-205-7000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จ ากัด  
ที่อยู่ : 87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซ่ันส์ เพลส ชั้น 8, 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  
โทรศัพท ์02-672-5920  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก ้จ ากัด  
ที่อยู่ : 48/8 อาคารทิสโก ้ชั้น4 ถ.สาธรเหนือ กทม. 10500  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซ่ันส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท ์02-648-1111  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท ์0-2684-8888  

ชื่อ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท ์0-2359-0000  

ชื่อ : ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย  
ที่อยู่ : 123 อาคาร ไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท ์0-26975300  

ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชวีติ จ ากัด  
ที่อยู่ : 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท ์02-648-3600  

ชื่อ : บริษัท อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  
โทรศัพท ์0-2862-9999  

ชื่อ : ธนาคารออมสิน  
ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-299-8000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท ์02-659-3390  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 7, ชั้น 14 และชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-680-5000  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนเวล็ธ์ เมจิก จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 7 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท ์0-2861-5508  

ชือ่ : บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 306 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์02-101-8550  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท ์0-2352-5100 
 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนนุในภายหลัง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ใน
กรณีของการแต่งตั้งผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนับสนนุดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนนุที่
ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ก่อนแล้ว  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นับสนุน  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุน  
 
(1) จัดส่งหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย  
 
(2) รับค าสั่งซ้ือ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจ าตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค าขอใช้บริการกองทุนกับบรษิัทจัดการ  
 
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แกผู่้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
(5) ยืนยันการซ้ือ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
(6) ท าการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าทีด่งักล่าวขา้งต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  
 
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  
 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปนัผล :  

ตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน  
 
(1) ผู้โอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผู้สนบัสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี
ที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช”ี ก่อนแล้วผู้
โอนจึงท าการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้  
 
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
 
(3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับ
ภาษีพร้อมส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบส าคญัหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องน าส่งใบส าคัญหนว่ยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพ่ือ
ท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบส าคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รบัโอนต้องการได้ใบส าคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออก
ใบส าคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันท า
การ นับแต่วนัขอโอนหน่วยลงทุนและค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์  
 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  
 
13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการไม่อนุญาตใหผู้้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
(US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระท า
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  
 
(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อน
ผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกันหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับการยกเวน้หรือผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รบัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบญัชี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ “การช าระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้นของโครงการ
จัดการและ เม่ือได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ม่ันคงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการ
ควบคุมใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัตติามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา  
 
(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในการจัดการ และดูแล
ทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บรษิัทจัดการผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตามมติ
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แลว้ทั้งหมดของโครงการ
จัดการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

-  
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

14.2.1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปดิบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกัน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะ
ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปดิบญัชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชี
กองทุน  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงคจ์ะรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
จะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซ้ือ ซ้ือ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุน และ/
หรือ จ านวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจองซ้ือหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
จะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการนบัแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และกรณีการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปดิการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันท าการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันที่จัดสรรหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะน าส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซ่ึงได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการ หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะน าส่งภายใน 2 วันท าการนบัตั้งแตว่ันถัดจาก
วันที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดังกล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนตามปกติได ้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น 
สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงคจ์ะรับเป็นสมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน (Passbook) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รับค าขอเปิด
บัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี และ/หรือค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซ้ือได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแลว้ 
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนใหแ้ก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ในสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อใน
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สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น  
 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือบริษัท
จัดการได้รับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวา่สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการหรือผูส้นับสนุนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผูส้ั่งซ้ือเป็นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและใหใ้ช้เป็นหลักฐานในการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนบนัทึกรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน าสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหนว่ยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแตว่ันท าการถัดจากวันที่
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะ
ถือว่าถูกต้องเม่ือรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน (Passbook) เป็น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
14.2.3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 
(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะน าส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยให้เป็นไปตามความประสงคข์องผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้  
 
หากปรากฏข้อผดิพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท าการทักท้วงข้อผดิพลาดภายใน 
7 วันท าการนบัแต่วันที่ได้รบัหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัท
จัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัท
จัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพยส์ินอ่ืนทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังนี้  
 
16.1. กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
 
16.1.1. เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่
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บริษัทจัดการไดบ้ันทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผูมี้สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนี ้ 
 
16.1.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้ มา
รวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้
ด้วยทรัพย์สินดังกลา่วแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และใน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธนิั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถดัจากวันทีบ่ริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3. หากบริษัทจัดการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นและปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธินั้นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้  
 
16.1.4. เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3. โดยอนุโลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจัดการไม่ไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
 
16.2.1. ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลักประกันในแตล่ะครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติ
เสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้จากการรับช าระหนี้ มูลคา่ของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้  
 
16.2.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สนิดังกล่าวมารวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมโดยจะ
ก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สินดังกลา่วดังนี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บรษิัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บรษิัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
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16.3. ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้้ถือหน่วย
ทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็น
ผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับช าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษิัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดใหมี้ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธใิด ๆ แกผู่้ถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แลว้ 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษทัจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ ่หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  
 
กองทุนนี้มีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทั้งหมด 
 
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดสว่นส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้  
 
(ก) กองทุนดังนี ้ 
 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
2. กองทุนประกันสังคม  
3. กองทุนการออมแห่งชาติ  
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
6. กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
7. กองทุนอ่ืนใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6.  
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
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ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น  
 
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of 
ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนทีมิ่ได้มีสัญชาติไทยในตา่งประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่
เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ  
 
(ง) บุคคลอ่ืนที่ได้รบัการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงได้แก่กรณีดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญแ่ละผูดู้แลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วย
ลงทุนได้โดยไม่จ ากัดสัดส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแตว่ันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
เร่ิมซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง  
 
(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจาก
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว  
 
(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชนต์อบแทนที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7. ได้ไม่เกินสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เม่ือได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเหตุจ าเป็นและสมควร  
 
(ง) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 7. ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นส าคัญ  
“ผู้ลงทุนรายใหญ”่ และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดแูลสภาพคล่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวกบัการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมายความดังนี ้ 
(1) เงินที่กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
(2) เงินตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อันเกิดจากเงินตามวรรคสาม (1) และ (2)  
 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้น
ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษทัจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการ
ไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตนิั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้น
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แต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทุนแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ไดร้ับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้ือว่าข้อผูกพัน
ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญัญา 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 
เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แกผู่้ถือหน่วย
ลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันใหมี้สาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบรษิทั (ถ้ามี) 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม 
(เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป)  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความ
เสียหายแกผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
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22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเม่ือปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  
 
20.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นดังนี้  
 
(1) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด  
 
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท าการใด และ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปดินั้น  
 
20.1.2. เม่ือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการ กระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  
 
20.1.3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เเลว้ทั้งหมดของ
โครงการจัดการให้เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และหากปรากฏวา่มติของผู้ถือหน่วยไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะน าส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอมติและการนบัมติไปยังผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองผลการขอมตินั้น  
 
22.1.4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏวา่  
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานฯ ประกาศก าหนด  
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณว์่าบรษิทัจัดการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเป็นการปกปิดหรือ
อ าพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหนว่ยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดทีป่ระสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  
(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิัทจัดการมิได้ปฏบิัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  
(4) บริษัทจัดการไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งของส านักงานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษัทจัดการ  
 
22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา่อาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานฯ ได้ด าเนินการแจ้งใหบ้ริษัทจัดการหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการช้ีแจง 
แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการช้ีแจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปอยา่งแท้จริง และส านักงานฯ สั่งให้บรษิัทจัดการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการตามทีส่ านักงานฯ สั่งได้ หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง  
 
22.1.6. มีการขายคืนหนว่ยลงทุนในลกัษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
 
22.2. การด าเนินการของบริษทัจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  



กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้                                                                01/10/2016    Page 87 

บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว  
 
(ก) ยุติการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนรวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบด้วย ทั้งนีภ้ายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการทีป่รากฏกรณีตามข้อ 22.1  
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการทีป่รากฏกรณีตามข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระท าได้เพ่ือช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
 
(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันท าการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 20.1 และเม่ือได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น  
 
เม่ือได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชโีดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการรวบรวม
ทรัพย์สินจัดท าบัญชีจ าหนา่ยทรัพย์สินของกองทุน ช าระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน ทั้งท าการช าระหนี้สนิและคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุน รวมทั้งท าการอย่างอ่ืนตามที่จ าเป็นเพ่ือช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลคา่ทรัพย์สินสุทธคิงเหลือตามสัดส่วนหนว่ยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่  
 
เม่ือได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ช าระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการก าหนดให้ที่ท าการของบริษัทจัดการเป็นสถานที่ช าระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อบริษัทจัดการจักได้น าทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ ส านักงานวางทรัพย์ และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นได้  
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับริษทัจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม  
 

 

 

 

 



     -  กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหน้ี -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 
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(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
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