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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือการออมที่ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ และเป็น
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ส าหรบัผูล้งทุนทั่วไป 
(retail fund) และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์ ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (KFCMEGA-I) (“กองทุนหลกั”) ที่
บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนใน
หลักทรพัยท์ี่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลกัหรือมีรายไดส้่วนใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลักทรพัยข์อ งบริษัทที่
เกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัประโยชนจ์ากการเติบโตของเมกะเทรนด ์(Mega Trends) เช่น การเติบโตของ E-Commerce ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สงัคมผูสู้งอาย ุ
หรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นตน้  

อนึ่ง กองทนุหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุตามความ
เหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจั ดการจะแจง้ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ (รายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุน สามารถดูเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS ดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และมีการลงทนุที่ส่งผลใหมี้ net 
exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ   

3. สาํหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอ
ขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ/หรือตราสาร
ที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเม่ือรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลกัจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญั ชีไม่เกิน
รอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่ มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใน
อนาคต ทัง้นี ้กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัด การต่อไปไดอี้กไม่เกิน 1 ทอด และไม่
อนญุาตใหก้องทนุปลายทางและกองทนุรวมอ่ืน ลงทนุยอ้นกลบัในกองทนุตน้ทาง (circle investment) ได ้

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได ้โดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณข์องตลาดและปัจจยัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางของอตัราแลกเปลี่ยน หรือค่าใชจ้่าย เป็น
ตน้ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์นแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงห นา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ อาจเนื่องจากการไม่ไดร้บัทราบข้อมูลการลงทุนในทันที หรือสาเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการค วบคุม โดยมิได้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อหาผลตอบแทน บริษัทจัดการจะดาํเนินการปรบัลดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหนา้โดยพลันนับแต่วันที่รบัทราบขอ้มูล เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

นอกจากนี ้กองทนุอาจเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ เช่น การทาํสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์
ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิง
กับดชันีอา้งอิง การคาดการณเ์หตกุารณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสาํคญัของกองทนุ และค่าใชจ้่ายในการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซือ้ขาย ล่วงหนา้ 
เป็นตน้ 

6. กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน
หลกั 

7. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (KFCMEGA-I) (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น 
มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไวห้รือไม่สามารถลงทุนใ นหน่วยลงทุนของ
กองทุนดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนหลกัดงักล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุนหลกั และ/หรือเม่ือเกิด เหตกุารณห์รือ
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คาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทนุหลกัเป็นภาระต่อผูล้งทนุโดยเกินจาํเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณี
ที่กองทนุหลกัไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัดาํเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนดเ์พ่ือการออม 

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 7. ขา้งตน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนหลัก
ดังกล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการ ออมและมี
คุณสมบตัิตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนกรุงศรี 
จาํกดั หรือไม่ก็ไดแ้ละในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดาํเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลา
ดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้ 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนหลกักองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมไดบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวมของกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนดเ์พื่อการออม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจาํนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและสาํรองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นีห้ากมีการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้
ลงทนุทกุรายทราบโดยพลนั และประกาศไวท้ี่สาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

8. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัไม่มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในทาํนองเดียวกับกองทุนดชันีหรือ ETF และมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหลกัมีการ
ลดลงในลกัษณะดงันี ้ 

(8.1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั หรือ 

(8.2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั คิดเป็นจาํนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี  ้

(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดขอ งผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหตุ 

(2) ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม 
และบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

9. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทนุได ้ 

10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ ( Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์  (Feeder Fund) ไดโ้ดยไม่ทาํให้
ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk profile) เพ่ิมขึน้ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุซึ่ง ขึน้อยู่กบัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนดาํเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บ ไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

11. ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทุนของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะคาํ นึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัคาํสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกิน
กว่า 10 วนัทาํการ 
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สรุปข้อมูลสาํคัญทีผู่ล้งทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์(กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน: กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์   
ชนิดหน่วยลงทุน (Class): ชนิดผูล้งทนุสถาบนั 
ประเภทของกองทุน: ตราสารทนุ 
วันทีจ่ดทะเบียนกองทุน: 17 มิถนุายน 2564 
วันเร่ิมต้น Class: 2 พฤศจิกายน 2564 
นโยบายการลงทุน: กองทนุจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ

ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนในประเทศจีน และ/หรือมีธุรกิจหลกัหรือมีรายไดส้่วน
ใหญ่มาจากการประกอบธุรกิจในประเทศจีน โดยเป็นหลกัทรพัยข์องบริษัทที่เกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัประโยชนจ์ากการ
เติบโตของเมกะเทรนด ์(Mega Trends) เช่น การเติบโตของ E-Commerce ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สงัคม
ผูส้งูอาย ุหรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นตน้ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุอย่าง
นอ้ย 2 กองทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยมีสดัส่วน
การลงทนุในกองทนุใดกองทนุหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้สดัส่วนการลงทนุในหนว่ยลงทนุของแต่ละกองทนุจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ซึ่งสามารถ
ปรบัเปลี่ยนไดต้ามสภาวะการลงทนุหรอืการคาดการณส์ภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ 

อายุโครงการ: ไม่ก าหนด 
บริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 
เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 

www.krungsriasset.com 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์(กองทุนหลัก)* 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) **  

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) ** 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 1.07%) ***  

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.5145% (เก็บจริง 0.1926%)  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.6545% (เก็บจริง 1.2626%)  

*  เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได ้

** กรณีที่กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกัน บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ และการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซํา้ซอ้นกบักองทนุปลายทาง 

หมายเหตุ:  

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติม โครงการใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

 

 

 

 

 
  



หน้า 4 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพ่ือการออม - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ข้อมูลการลงทนุและผลการดาํเนินงานของกองทนุ 
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด ์ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (KFCMEGA-I) (กองทนุหลกั) 

 
 
หมายเหต ุ: 
(1)  ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

- กองทุนรวมเพื่อการออมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์ (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบายเปิดใหมี้การลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 

-  อตัราส่วนการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง  

 กองทนุรวมอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงโดยจาํกดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives ไม่เกิน 
100% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงในอัตราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสาํนักงา น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

-  ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วัตถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยงหรือ
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงต่อเงินลงทนุของกองทนุรวม 

การลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หากราคา หลกัทรพัยอ์า้งอิง
มีความผนัผวนมาก การขาดทนุจะไม่เกินมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ 

4. ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

- โอกาสที่จะไดร้บัจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมลูค่าที่เพิ่มขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีการสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูคา้ที่เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

- โอกาสที่จะไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายไดเ้ม่ือกองทุนมีกาํไรสะสมและจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนมีผลขาดทนุ
สะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจากทรพัยส์ินของกองทนุ  

(2) จ่ายไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของกาํไรสะสมดงักล่าว หรือกาํไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ายเงิน ปันผลนอ้ยกว่า 0.25 
บาทต่อหน่วย 

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

3,000 ลา้นบาท (หรือ จาํนวน 300 ลา้นหน่วย) 

6. วิธีการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวนโ์หลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เปิดใหบ้ริการ ทัง้นี ้สาํหรบัผูล้งทนุที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมเป็นครัง้แรก บริษัท
จัดการจะจัดใหมี้คู่มือการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการออม ซึ่งผูล้งทุนมีหนา้ที่ตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนในกองทนุ
รวมเพื่อการออมอย่างเครง่ครดั เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในกองทนุอย่างถกูตอ้ง 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพื่อประโยชนใ์น
การติดต่อทาํรายการซือ้ ขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม  ข)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและหรือผูมี้

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม 
 ง)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอาํนาจในกรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรอง
กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่กาํหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าข้ันตํ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ 500 บาท ซึ่งคาํนวณเป็นหน่วยลงทนุไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งเท่ากับ
มลูค่าหน่วยลงทนุ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที่................ซึ่งมีราคาขายหน่วย
ลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 

(1.3) วันและเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน 

▪ ท่านสามารถสั่งซือ้ไดใ้นการช่วงเสนอขายครัง้แรก ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2565 ภายในเวลา 14.30 น. ของวนัสุดทา้ยของการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

▪ ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ตั้งแต่วันที ่19 กันยายน 2565 เป็นตน้ไป ซึ่งบริษัทจดัการ
จะเปิดใหท้าํรายการซือ้หน่วยลงทนุทกุวนัทาํการซือ้ขายของกองทนุ ภายในเวลา 14.30 น. 

(1.4)  ช่องทางการส่ังซือ้และการชาํระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูส้ั่งซือ้อาจชาํระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์โดยผูส้ั่งซือ้ที่ชาํระเป็นเช็ค ตอ้งขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์
เพ่ือการออม” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” 
ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพ่ือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที่
บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูล้งทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ผ่านช่องทางนีไ้ด ้ 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการหกัเงินตามจาํนวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ได้ใหไ้วต้ามวิธีการที่กาํหนด ในกรณีที่เงิน
ในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการคาํสั่งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคาํสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ามปกติ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดช้าํระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืน
ไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตจุาํเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ 
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(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้ หลงัจากที่บริษัทจัดการไดร้บัใบคาํสั่งซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและได้ รบัชาํระเงิน
เต็มจาํนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจาํนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที่ไดร้ับ
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า ซือ้หน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถ้ามี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบุไ วใ้นการเปิดบญัชี
กองทนุ  

(1.6) การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งยุติ
โครงการจดัการเนื่องจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตัง้กองทนุได ้บริษัทจดัการจะชาํระ
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน  1 เดือนนับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 
ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบกาํหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  

ทัง้นี ้ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

(2) วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าข้ันตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามความประสงค ์โดยไม่มีกาํหนดมลูค่าและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า 

เนื่องจากกองทนุนีเ้ป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ทุกครัง้ที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชน ์และหกัเงิน
ลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกาํหนด 

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั่งขายคืนไดต้ัง้แต่วนัที่ 19 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป ทกุวนัทาํการซือ้ขายของกองทนุ ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
บริษัทจดัการกาํหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาํหนดวนัที่มิใช่วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะ
กาํหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยพลนั โดยประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้ม
ทัง้ระบจุาํนวนหน่วยลงทนุหรือจาํนวนเงินที่ตอ้งการขายคืน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบ
สาํเนาคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งขาย
คืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยนายทะเบียนจะปรบัลดจาํนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัทาํการถดัจากวนัที่
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ เป็ น
เกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทั้งนีเ้ม่ือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูใ้หบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้โดยผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัทาํการ
และวนัหยดุทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  



หน้า 8 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพ่ือการออม - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที่กาํหนดของวนัทาํการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทาํการ
ซือ้ขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทุนที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที่กาํหนดของวนัทาํการซือ้ขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทาํการถัดไป ทัง้นี ้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการ  

1)  ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านคาํแนะนาํของบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อ่ืนที่เปิดใหบ้ริการ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความ
ถกูตอ้งภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนแลว้  

2)  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการทาํรายการไดเ้ท่านัน้ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทาํรายการที่สมบรูณแ์ลว้นาํไปใชอ้า้งอิงได ้ 

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิด
ขอ้ผิดพลาดจากระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาํเนินการแกไ้ข
กรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส ํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

▪ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อาจเพ่ิมเติมช่องทางการทาํรายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ใน
อนาคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด เพื่ออาํนวยความ
สะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํ
การ และประกาศแจง้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการก่อนวนั
เร่ิมใหบ้ริการ  

(2.4) การชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการชาํระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี ้

▪ โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้
บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอ่ืนใดอันจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนี ้ถา้หากบริษัทจดัการไม่
สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะดาํเนินการออกเช็ค ขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ายผูถ้ือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น 
การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการดาํเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนาํส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้นาํเช็คไปขึน้
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย์ 
(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาํเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน ซึ่งสามารถรบัได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้าํเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
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(3)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดใหส้ับเปลี่ยนเขา้กองทุนไดเ้ฉพาะการสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน -สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส  
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรพัย ์และกองทุนเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี ้ภายในเวลา 14.30 น. ของวันสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

▪ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กรุงศรี 
จาํกัด” ซึ่งบริษัทจัดการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าข้ันตํ่าในการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

กรณีทีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง (ภายหลังเสนอขาย IPO) :  
ผูล้งทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก โดยไม่มีกาํหนดมลูค่าและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า 

กรณีของกองทุนปลายทาง :  

ผูล้งทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนเขา้กองทุนโดยไดร้บัการยกเวน้ขอ้จาํกัดจาํนวนเงินขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุในหวัขอ้ “การสั่ งซือ้
หน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

▪ การสับเปล่ียนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทุนไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจาํนวนเงินที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน
ออกจากกองทุนตน้ทาง เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบสาํเนาคาํสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

▪ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มัครการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหัสผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้

ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิน้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง: การคาํนวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือคาํนวณราคารบัซือ้คืนของวนั
ทาํการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคาํนวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือคาํนวณราคาขายของวนัทาํการ
ก่อนวนัที่กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้าํนวณราคาขายและรบัซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้ แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

(3.5) เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.5.1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(3.5.2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวและ/
หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอ่ืุนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิในการปิดรบัคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

http://www.krungsriasset.com/
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(3.5.3) เนื่องจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมเพื่อการออม ทุกครัง้ที่มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคาํนวณตน้ทนุ
และผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกาํหนด 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัที่ 31 สิงหาคม 2566 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 31 สิงหาคม 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื่องจากกองทนุนีจ้ะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในหน่วย CIS เพียงกองทนุเดียว ที่มีนโยบายลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีที
เอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในประเทศจีน เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้

-  ผลการดาํเนินงานของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุหรือมีไว ้

-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการจะเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่กาํหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบ คมุ

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูตอ้งต่างจากราคา

รับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร ้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ื อหน่วย

ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจง้การเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคนืหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัที่ส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังทีรั่บไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคาํสั่งซือ้ และ/หรือคาํสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัคาํสั่งซือ้ และ/หรือคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัคาํสั่งซือ้และ/หรือคาํสั่ งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
(2.1)  คาํสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(2.2)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์ูงสดุของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซื ้อหน่วย

ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 

(2.3)  บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
กับหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึง
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ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุค คลดงัที่
กล่าวมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ที่อาจจะกาํหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมริกา โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

3.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ้าํหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจาํนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัทาํการซือ้ขายถดัจากวนัที่จาํหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจาํนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที่จะทาํ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สาํนักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

11.  ช่องทางทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดก าร 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 

ท่านสามารถทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ รวมถึงสามารถดูขอ้มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ไดท้ี่สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงของกองทุนไทย 

1.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือของ ผูอ้อกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาํระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี ้/เงินฝากนัน้ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบกาํหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากที่มีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผูอ้อกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิด
นดัชาํระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัตํ่า กองทนุจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้ ํ่า 

3.  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่อาจจะเพิ่มสูงขึน้หรือลดตํ่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว ้และอาจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ดงันัน้ หากราคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทนุไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้การที่กองทนุนาํเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งเป็นกองทนุที่มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลกัทรพัยห์รือตราสารที่กองทนุ
ลงทนุไวไ้ดห้รือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่กาํหนดไว ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลักษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสี่ยงจากการรบัชาํระคืน จึงทาํใหช้่วยลดความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวันที่กองทุนเขา้ลงทุนเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที่เขา้ลงทนุนัน้ (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนเม่ือคาํนวณ
เป็นสกลุเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะทาํให้
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือคาํนวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งจะลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมีนยัสาํคญั 
และอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้การป้องกนัความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหากคาดการณผ์ิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทน
ที่มากขึน้ 
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6.  ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เนื่องจากการลงทนุในสญัญาออปชนัที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร ์
กองทุนรวมสามารถลงทุนไดโ้ดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย สามารถลงทุนใน
สญัญาที่มีมลูค่ามากได ้ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน (กาํไร/ขาดทนุ) เกิดขึน้ในอตัราที่สงูเม่ือเทียบกบัเม็ดเงินที่ลงทนุ ซึ่งในกรณีที่กองทนุคาดการณถ์ูกตอ้ง การ
วางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็จะไดก้าํไรเป็นจาํนวนมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้กองทนุคาดการณไ์ม่ถกูตอ้ง การวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทุน
ก็อาจขาดทนุเป็นจาํนวนมากได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างสมํ่าเสมอ 

7.  ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยที่บริษัทจดัการเขา้เป็นคู่สญัญาที่กระทาํนอกศนูยส์ญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที่ไดร้บัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนั
การเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดเงินตลาดทุน  รวมถึงขอ้จาํกัด
ทางดา้นกฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของราคาตราสารที่
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจทาํใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดงักล่าวอย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

9.  ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงขอ้จาํกดั
ของการเคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด ้
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :  

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee 
ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ /หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล   

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราสงูสุดที่กาํหนดในโครงการ และ/หรือปรบัเพิ่ม
ระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ /หรือปรบัลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ไดต้ามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่
บริษัทจัดการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลักเกณฑแ์ละ เงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการ
ไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล   

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ /หรือเงื่อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา  และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็น
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพยท์ี่ลงทนุ
หรอืกองทนุปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่าย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรการคาํนวณ
ที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทนุในการ
ซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผู้ถือหน่วยรายที่
ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม  
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• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลายทาง   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :      Full swing pricing       Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกาํหนดอตัรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
สาํคญั 

2. Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนห รือกองทุน
ปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุน
รวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่ายของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณ
การภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการทาํรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสูงสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมื อ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนาํยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนั
ทาํการนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ที่ไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ 
swing pricing ในวนัทาํการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละ
รายการซือ้หน่วยลงทนุที่ชาํระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ   

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันทาํการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสุทธิของ
กองทุน คาํนวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กาํหนด 

3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ือหน่วยรายที่
ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุ
ปลายทาง   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกาํหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจอ่ืน 
ทัง้นี ้การกาํหนด ADLs Factor จะคาํนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย
การทาํธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้รา
สารอนุพนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม หรือกระ ทบต่อสภาพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. การกาํหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด  โดยบริษัทจัดการจะคาํนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ  โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการทาํรายการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะนาํค่าซือ้หน่วยลงทนุที่ชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และบริษัท
จดัการจะนาํยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัทาํการนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาํเนินการใดๆ ที่ไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัทาํการ
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นัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ชาํระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกาํหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
กาํหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะกาํหนดได้ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ คาํนวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการกาํหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  

(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณากาํหนด (1) และ (2) ในระดบัที่ต่างกนั  

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม  

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

2. การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทาํการของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดัการจะใช ้Notice period สาํหรบัรายการที่มีมลูค่าที่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 



หน้า 18 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพ่ือการออม - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

3. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ทาํใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับคาํสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคาํสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ทาํรายการดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่กาํหนดไว้
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการ
กาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการไดร้บัมาระหว่าง
เวลาทาํการของวนัที่มีผล  

3. บริษัทจัดการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถู้กนาํมาดาํเนินการไดต้ามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาํหนด 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาํหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของ
กองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมาณการทาํรายการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกาํหนด Redemption Gate ขั้นตํ่าไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคาํนวณที่บริษัท
จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจัดการจะกาํหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทาํการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคาํนวณที่บริษัทจัดการกาํหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้าํหนดไว ้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือ้
ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ( subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพ่ือการออม - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคาํสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณากาํหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption 
Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6. คาํสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาํไปทาํรายการในวนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับคาํ สั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8. บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชักชา้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกคาํสั่งทาํรายการที่
เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล  

9. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ตํ่าที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที่กาํหนด การใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถ้ามี) ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกคาํสั่งโดยไม่ชกัชา้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจ
กาํหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มูลที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

3.   การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดย
บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จ าเป็นตอ้ง
ระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัท รพัย์
ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้

(1)  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอนัเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จัดการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์  และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 
บริษัทจดัการจะก าหนดวิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์ินที่กองทุนรวมมีการลงทนุโดยมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบริษัทจัดการสามารถ ใชว้ิธีการค านวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมูลค่าทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงิน
ภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 
 

คาํเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลใน หนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพื่อบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกัด เช่นเดียวกนักบัที่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพื่อกองทนุรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทัง้นี ้ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จาํกัดอตัราส่วน ดงันัน้ บริษัทจัดการจะจดัใหมี้ระบบงานที่
ป้องกนัธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัอาจเกิดจากนโยบายการลงทนุที่เปิดใหมี้การลงทนุในกองทนุรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของ
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรว มตน้ทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทนุสามารถดรูายละเอียดของขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่ www.krungsriasset.com 

• กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิ 

-  กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่
เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว 

-  กรณีที่มีการลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) มิใหก้องทนุรวมตน้ทางลงมติใหก้องทนุรวมปลายทาง  

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

-  กองทนุรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

-  บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษทั
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

▪ ช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

สามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท ์0-2657-5757 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์1207 หรือผูดู้แล
ผลประโยชน ์- ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทรศพัท ์02-232-2345 

▪ นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน า
ขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได  ้

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลาํเนา เพื่อบริษัท
จดัการจะไดน้าํทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ สาํนกังานวางทรพัย ์
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

1.  บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ 
(9) นางสาวสายสนุีย ์หาญประเทืองศลิป์ 

(8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์

• รายชื่อคณะผูบ้ริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้
(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศเ์ครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อ่ิมพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

- จาํนวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 145 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 400,115 ลา้นบาท 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งนํา้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(13) นายเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์าณิชย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(14) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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• รายชื่อผูจ้ัดการกองทุน (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บล. ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จาํกดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรวีงศ ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือ 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

- บลจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั - ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จาํกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั 0-2672-5999 
22 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
23 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั 0-2696-0000 
25 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 02-697-5454 
26 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
27 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-088 9999 
28 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
29 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
30 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
31 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
32 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 0-2080-6000 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8889 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6697 
35 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-0265100 
36 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
37 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
38 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878   
39 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0-2274-9400 
40 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั     1240 
41 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั   02-508-1567 
42 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จาํกดั 02-061-9621 
43 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั   02-430-6543 
44 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั 02-829-6291 
45 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จาํกดั 02-114-6612 
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• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

• รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู ่
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
4 นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
5 นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Single entity limit) 

การลงทนุในตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

การลงทนุตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
- กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
- กรณีที่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
ไม่เกินรอ้ยละ 35 

การลงทนุในหน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได ้(investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน 
ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกินรอ้ยละ 20 
(หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศ 

หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศุกูก ที่ผู ้
ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้
ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ใน
ระดบั investment grade (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํหนดวนัชาํระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุนกาํหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํหนดวนัชาํระหนี ้มากกว่า 397 วันนับแต่
วนัที่ลงทนุ ตราสารดงักล่าวตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)  

ไม่เกินรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้
- ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือ

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  

- ตราสารทนุที่ออกโดยบริษทัที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้
ของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจ
ทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

- หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย 
- ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศุกูก ที่ผูอ้อกจัดตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่เป็นตราสารที่มี
กาํหนดวนัชาํระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด และในกรณีที่เป็นตรา
สารที่มีกาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกว่า 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market) 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

- ธุรกรรม Reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

- หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ส ําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจทาํให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้ง
พื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 10 
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- หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ
แกไ้ขเหตุที่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

- หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ส ําหรับผู้ลงทุนทั่วไ ปของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

การลงทนุในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบขุา้งตน้ (SIP)  รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 5 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. Derivatives on Organized Exchange 

 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินรอ้ยละ 25 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเกี่ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 

 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพยสิ์น (Product Limit) 

การลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีผูอ้อก ผูส้ั่ง
จ่าย หรือคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของสถาบนั
การเงินตามกฎหมายไทย) 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี
 

การลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ 
-  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุรวมไดด้าํเนินการใหมี้การ

รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุรวม
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้ 

-  ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึ่ง
จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)  

-  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
-  Total SIP  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน Reverse Repo ไม่เกินรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน Securities Lending ไม่เกินรอ้ยละ 25 

Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินอ่ืน (SIP) ตามอตัราส่วนการลงทนุที่คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ 
regulated market และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit 
rating  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 15 
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derivatives ดงันี ้
- การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 
- การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product Limit 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง  ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้
ของบริษัทรวมกนั นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู ของ
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ)  

1.  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสารราย
นัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อก
ตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนาํมลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูลหนีส้ินทางการเงินนั้น
จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่
ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่
ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2. ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุกาํหนด) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดที่ออกหน่วยนัน้  

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีขนาดเล็ก โดยจดัตัง้ขึน้ใหม่มีอายไุม่เกิน 2 ปี 

และเสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
(2)  การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนที่ บลจ. เดียวกนั เป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ดาํเนินการ 
หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่

เป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีขนาดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี และเสนอ
ขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหนว่ย property ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
และเสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 29 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพ่ือการออม - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (1)  (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่คาํนวณ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ ไม่เกิน 4.6545 0.1819 
০ ค่าธรรมเนียมการจดัการ(2) ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0214 
০ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 
০ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 
০ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 

-  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

 
ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 1.0700 

ของจาํนวนเงินทนุจดทะเบียน 

 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

 
-  หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.0700  

ของ NAV ถวัเฉลี่ยต่อปี 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.2470 - 
2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้   

০ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่าย
ต่างๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการทาํรายการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ 
หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.6545 0.1819 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) , (3) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

০  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี  ไม่มี 
০ ค่าปรบักรณีขายคืน/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุที่ลงทนุเป็น

ระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี (4) 
ไม่เกิน 0.50 0.50 

หมายเหตุ :  
(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอ่ืนใดแลว้ 
(2)  หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํา้ซอ้นกับกองทนุ

ปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจาํนวน 100 ลา้นบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทนุตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 ลา้นบาทในอตัราที่กองทนุปลายทางกาํหนด เป็นตน้ 

(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและ/หรือ
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซ า้ซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จ านวน 100 ลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทาง
ก าหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 

(4)   บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าปรบัเฉพาะกรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมดว้ยกัน ทัง้ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ
และบริษัทจดัการอ่ืน 
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  ข้อกาํหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื่อการออม 

1.1  บริษัทจัดการจะจัดใหมี้ระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โด ย
บริษัทจัดการจะดาํเนินการจัดทาํและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ขายคื นหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
สมาคมกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานงาน ก.ล.ต.  

1.2  การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผูล้งทุนตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการอ อม และซือ้
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีโดยนาํเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งคาํนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีต ามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาํหนด โดยหากผูถ้ือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งชาํระ
คืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพากร  

1.3  การโอนยา้ยการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมอ่ืน  
 บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการออมพรอ้มดว้ยผลประโยชนท์ัง้หมดที่เกิดขึน้ หกัค่าธรรมเนียมการโอนยา้ย

การลงทนุ (ถา้มี) ไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมอ่ืน ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการไดร้บัคาํสั่งโอนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน  
1.4  การบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ และการหกัเงินลงทนุเม่ือมีการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 บริษัทจัดการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจา กกองทนุ

รวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานงาน ก.ล.ต. 

1.5  หนงัสือรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
 บริษัทจัดการจะจัดทาํหนังสือรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามประกาศของสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุกาํหนด และบริษัทจดัการจะไม่จดัทาํใบรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออม สาํหรบัยอดการซือ้หน่วยลงทุนซึ่ง
พน้ระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด  

1.6  หนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัทาํหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
กาํหนด 

2.  การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่าเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทาํที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทา งผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาํเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคค ลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุน บริษัทจะกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทนุ
นัน้ดว้ย  
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

3.  ข้อกาํหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลาย
ประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA กาํหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
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ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทาํ เอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่สาํคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน

ลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กาํหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ่งอาจทาํใหก้องทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัด การและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี ้ 
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จาํนวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยง านของรฐัทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุนาํส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐั อเมริกา หรือการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
(ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พิ่มขึน้
หากมีการดาํเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รบัคาํสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่ อใหส้อดคลอ้งกับ

เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดาํเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการดาํเนินการที่สอดคลอ้ง

กบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมี
การดาํเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเพ่ือรองรบัการดาํเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) 
จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดที่ราชการกาํหนด โดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที ่2 กันยายน 2565 

 


