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ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุนทีเน้ นลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนทัวไป (retail fund)
ประเภทรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชือ Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund, Class A (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทต่างๆ ทัวโลกทีมีการดําเนินธุรกิจทีเกียวข้ องหรื อได้ ป ระโยชน์
เกี ยวกับ การเปลียนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี หรื อการเกิด นวัต กรรมใหม่ๆ ทัง4 นี 4 กองทุนหลัก ดังกล่ า วบริ ห ารจัด การโดยบริ ษั ท Nikko Asset Management
Luxembourg S.A. และเป็ นกองทุน รวมทีจัดตัง4 ตามระเบี ยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ การ
กํ า กั บ ดู แ ล ของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ งเป็ น ส ม าชิ ก ส ามั ญ ข อง International Organizations of Securities
Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ สกุลเงินฟรังก์สวิส สกุลเงินเยน ดอลลาร์ สิงคโปร์ เป็ นต้ น ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินอืนใด
นอกเหนือจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกุลเงินทีใช้ ในการซื 4อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึงบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดย
จะติดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
อนึง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนได้ ทัง4 ผู้ลงทุนทัวไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมี
ความแตกต่างกันในเรื องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน
Class A (USD) (เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนสถาบัน ซื 4อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล) อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทัง4 นี 4 เพือประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิมเติมได้ จากหนังสือ
ชี 4ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. สํ าหรับ เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนีก4 ึงทุน เงินฝากธนาคาร หรื อตราสารทุน ที เสนอขายทัง4 ในประเทศ และ/หรื อ
ต่า งประเทศ และอาจลงทุน ในตราสารทุน ของบริ ษั ท ทีไม่ ได้ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ (Unlisted Securities) ตราสารที มี สัญ ญาซื อ4 ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
นอกจากนี 4 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท4 ีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าที สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนีท4 ีไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมือรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
3. กองทุนไทยจะทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทัง4 หมด โดย
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะทีทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
หรื อลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพิมเติม อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีสถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดทีกองทุนหลัก
ลงทุนหรื อมีไว้ มีความผันผวน เป็ นต้ น หรื อในกรณีทีมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ/หรื อในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุผล
ทีจําเป็ นและสมควร หรื อสาเหตุอืนใดทีอยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจดํารงสัดส่วนการป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนน้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
มูล ค่ า เงิน ลงทุ น ในต่ างประเทศหรื ออาจมี สัด ส่ ว นเกิ น มูล ค่ าความเสี ยงเป็ นการชัวคราวได้ นอกจากนี 4 กองทุน อาจเข้ า ทํ า สัญ ญาซื อ4 ขายล่ ว งหน้ า เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน4 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์
เวิร์ดทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี 4ย ซึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง
เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทีลงทุน การออกสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนยั สําคัญของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
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4. กองทุนหลักอาจเข้ าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน และ/หรื อเพือวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน และ/หรื อเพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนหลัก
5. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก)
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ หรื อไม่สามารถ
ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน ดังกล่ าวได้ อีกต่ อไป หรื อกองทุน ต่างประเทศดังกล่าวมี ก ารกระทํ าผิ ดตามความเห็ น ของหน่ วยงานกํา กับ ดูแ ลของกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรื อเมือเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระ
ต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีทีกองทุนหลักได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี
Disruptive Innovation
เมือปรากฏกรณี ตามข้ อ 5. ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation และมี
คุณ สมบัติ ต ามที สํ านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด โดยอาจเป็ นกองทุ น ที บริ ห ารและจัด การลงทุน โดยบริ ษั ท Nikko Asset Management
Luxembourg S.A. หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง4 เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณี ใด ๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทัง4 หมดของกองทุน ทังนี
4 4 หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ ว และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อ
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
6. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ
ใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี 4 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลักนัน4
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 4
(1) แจ้ งเหตุที กองทุน หลัก มี มูล ค่า ทรั พย์ สิ น ลดลง พร้ อมแนวทางการดํ าเนิ น การโดยคํ านึ งถึงประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ถื อหน่ วยลงทุน โดยรวม ให้ สํ านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ทู ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม และ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
8. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับ
ความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึ 4น ทังนี
4 4 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนซึงขึ 4นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลงประเภทกองทุนรวม
ดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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9. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร4 วมด้ วย ทัง4 นี 4 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทัง4 นี 4 ต้ องไม่เกินกว่า
10 วันทําการ
สรุ ปข้ อมูลสําคัญที$ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) :
ชื$อกองทุน:
ลักษณะเฉพาะของ
Class A (USD):
วันที$จดทะเบียนกองทุน:
วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน:

ตัวชีวP ัด (Benchmark):

อายุโครงการ:
บริษัทจัดการกองทุน:
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทําการซื 4อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
29 สิงหาคม 2561
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนเพือให้ มลู ค่าเงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยกองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนของ
บริ ษัทต่างๆ ทัวโลกทีมีธุรกิจเกียวข้ องกับธีมการลงทุน “Disruptive Innovation” หรื อ “นวัตกรรมทีทําให้ โลกมีการ
เปลียนแปลง”
ผู้จดั การลงทุนให้ คํานิยามของคําว่า “Disruptive Innovation” หรื อ “นวัตกรรมทีทําให้ โลกมีการเปลียนแปลง” ว่า
หมายถึงการริ เริ มให้ มีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ๆ ทีอาศัยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ซึงมีความเป็ นไปได้ วา่ จะ
เปลียนแปลงวิธีการทํางานของคนทังโลก
4 โดยผู้จดั การลงทุนเชือว่า บริ ษัททีเกียวข้ องกับธีมการลงทุนดังกล่าวนี 4 เป็ น
บริ ษัททีมีการพึงพาหรื อได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ ๆ การยกระดับเทคโนโลยี และ
ความก้ าวหน้ าในการวิจยั เชิงวิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้ องกับ (1) พันธุศาสตร์ หรื อ Genomics ซึงเป็ นการศึกษาเกียวกับ
ลักษณะและการทํางานของหน่วยทีควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมรวมถึงเทคนิคทีเกียวข้ อง ("Genomic Revolution
Companies") (2) นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม ในด้ านพลังงาน ระบบอัตโนมัติ และการผลิต ("Industrial Innovation
Companies") (3) การใช้ เทคโนโลยีโครงสร้ างพื 4นฐานและบริ การร่วมกันผ่านระบบเครื อข่ายทีเพิมมากขึ 4น ("Web x.0
Companies") และ (4) เทคโนโลยีทีช่วยให้ บริ การทางการเงินมีประสิทธิภาพเพิมมากขึ 4น ("FinTech Innovation
Companies") ทังนี
4 4 ในการคัดเลือกบริษัททีเห็นว่ามีความเกียวข้ องกับธีมการลงทุนตามทีกําหนดไว้ ผู้จดั การลงทุนจะ
นําข้ อมูลทีได้ รับจากการวิจยั และวิเคราะห์ภายในมาใช้ ในการพิจารณาเลือกบริ ษัททีได้ รับผลประโยชน์จาก
Disruptive Innovation หรื อ บริ ษัททีมีผลงานการวิจยั และวิเคราะห์ทสนั
ี บสนุนให้ ธีมการตลาดทีตนดําเนินธุรกิจอยู่มี
การพัฒนามากยิงขึ 4น
ในสภาวะปกติ การลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารทุน ซึงประกอบด้ วย หุ้นสามัญ ผลประโยชน์
จากการเป็ นหุ้นส่วน (Partnership Interests) หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ต่างๆ (Business Trust Shares) และตรา
สารทุนอืนๆ หรื อการมีผลประโยชน์จากความเป็ นเจ้ าของในธุรกิจต่างๆ ทังนี
4 4 กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทีออกโดย
บริ ษัททังที
4 มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และทังที
4 อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทีพัฒนาแล้ ว และตลาดหลักทรัพย์
ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
นอกจากนี 4 กองทุนอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) (รวมถึง
ADRs (American Depositary Receipt), EDRs (European Depository Receipt) และ GDRs (Global
Depositary Receipt)) ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 4อหุ้นสามัญ (Warrants) หลักทรัพย์ทีมีบรุ ิ มสิทธิ (Preferred
securities) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities)
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ)มเติมได้ จากหนังสือชี2ชวนของกองทุน Nikko AM ARK
Disruptive Innovation Fund)
กองทุนนี 4มีกลยุทธ์ในการบริ หารกองทุนแบบเชิงรุก และใช้ MSCI World Total Return Net Index สําหรับการ
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนไม่ได้ ถกู จํากัดตามองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานนี 4
ผลการดําเนินงานของกองทุนจึงอาจมีความคล้ ายคลึงกับเกณฑ์มาตรฐานบ้ างเล็กน้ อยหรื ออาจไม่มีเลยก็ได้
ไม่กําหนด
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 4ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์:
https://emea.nikkoam.com/ucits
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) **
1. ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือP หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00% (ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ) *

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ

0.07%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมด***
4

0.82%

* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) ได้ ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้ กบั กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive
Innovation
** กองทุนหลักอาจเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
*** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมด
4
(Ongoing Charges) เป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ
ดังนัน4 ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ทีกองทุน หลักมีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะแก้ ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :
โอกาสทีจะได้ รับ จากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื องมาจากมูลค่าทีเพิ มขึน4 ของหลักทรั พย์ ทีลงทุน โดยจะ
ได้ รับเมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล :
โอกาสทีจะได้ รับรายได้ สมําเสมอจากเงินปั นผล ทัง4 นี 4 ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี
หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 5

ผลการดําเนินงานและข้ อมูลการลงทุนของกองทุน
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (กองทุนหลัก) *

หมายเหตุ :
(1) ทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย3จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนเป็ นกองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่
1. หน่วยลงทุนชนิ ดสะสมมูลค่า (KFINNO-A): เหมาะสํ าหรับ ผู้ลงทุนทัวไป ทีต้ องการรับ รายได้ จากส่วนต่ างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล (KFINNO-D) (ยังไม่ เปิ ดเสนอขาย): เหมาะสํ าหรั บผู้ล งทุนทัวไป ทีต้ องการรั บ รายได้ ส มําเสมอจากเงิน ปั น ผล ทัง4 นี 4
ผู้ลงทุนประเภทนิติบคุ คล/สถาบัน มีสิทธิได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้
ลงทุนสถาบันทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทีต้ องการรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
รายละเอียดเพิมเติม :
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรื อเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอืนๆ ทียังไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ ซึงคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าว และ/หรื อแจ้ งวันทีเริ มเปิ ดทําการ
ขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) กรณี หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนด เปลียนแปลง และ/หรื อเพิมเติมผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุน
และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนี 4มีจํานวนเงินทุนโครงการ (Fund Size) ล่าสุด เท่าใด
- 50,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 5,000 ล้ านหน่วย)
 กองทุนรวมนี 4เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน4 และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทต่างๆ ทัวโลก
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนีจ4 ะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทต่างๆ ทัวโลก
เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี 4
- ผลการดําเนินงานของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก)
- การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
 กองทุนรวมนี 4เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนี 4มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ 4นสุดรอบบัญชีคือ วันที 31 มีนาคม ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือP ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 4มีวิธีการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั 4อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื 4อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั 4อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
4
ดบัญชี ดังนี 4

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 7
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั งสื อ มอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
4 2 คนขึ 4นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน4 เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
4 4 จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขันP ตํ$าของการสั$งซือP หน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFINNO-D) (ยังไม่เปิ ดเสนอขาย)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)

มูลค่ าขันP ตํ$าของการสั$งซือP
500 บาท
500 บาท
500 บาท

ซึงคํ านวณเป็ นหน่ วยลงทุน ได้ โดยนํ าจํานวนเงินที สังซือ4 หน่ วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่ วยลงทุนซึงเท่ ากับมูลค่าหน่ วยลงทุน บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื 4อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที................ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาท
ต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังซือ4 เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันได้ ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา
15.30 น. ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการจะเริ มเปิ ดทําการขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตังแต่
4 วนั ที 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือP และการชําระเงินค่ าสั$งซือP หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือP ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สงซื
ั 4ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั 4อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation-สะสมมูลค่า” (กรณีสังซื 4อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFINNO-A”) หรื อ “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน” (กรณีสงซื
ั 4อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน “KFINNO-I”) ซึงบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชี
กระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี 4แบงก์
สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี ส$ ั งซื อP ผ่ านช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ของบริ ษั ทจั ด การ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา หรื อผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ
รั บซือP คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื 4อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 4ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั 4อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณี ที
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ4 ได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื 4อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือ4 หน่วยลงทุนนัน4 โดยผู้สังซือ4 สามารถใช้ บริ การสังซือ4 หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
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(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือP หน่ วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซื 4อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื 4อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื 4อขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
4
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี 4ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั 4อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั 4อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง4 แก่ผ้ ูสงซื
ั 4อหน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื 4อหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือP คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขันP ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFINNO-A)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFINNO-D) (ยังไม่เปิ ดเสนอขาย)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFINNO-I)

มูลค่ าขันP ตํ$าของการสั$งขายคืน
500 บาท หรื อ 50 หน่วย
500 บาท หรื อ 50 หน่วย
500 บาท หรื อ 50 หน่วย

ในกรณีทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่า 50 หน่วย หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง4 หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน4 ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนตํากว่า 50 หน่วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
4
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือP ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทังระบุ
4 จํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขาย
คืนนันได้
4 เสร็ จสิ 4นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
4 4น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 4อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนของสิ 4นวันทําการซื 4อขายหน่วยลงทุนนัน4 ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 4อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับคําสังขายคืนเป็ นจํานวนเงินบาทเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร ในกรณีทีระบบงานขัดข้ องหรื อในกรณี ที
ผู้สนับ สนุนยกเลิ กสัญ ญาการเป็ นผู้สนับ สนุนหรื อปฏิเสธที จะปฏิบัติ งานดังกล่าวหรื อกรณี อืนใดเพื อประโยชน์ ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง ทัง4 นี 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสังขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยได้ ตามปกติ
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือP คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 4ได้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื 4อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตทีบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 4อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื 4อขายนัน4 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนของสิ 4นวันทําการซื 4อขายหน่วยลงทุนนัน4 ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 4อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 4อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง4 นี 4
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน4
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน4
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 4อคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
4
งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทัง4 นี 4 ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
น
แล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
4 4น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน4 บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใช้ บ ริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณี อืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะปิ ดการให้ บ ริ ก ารชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุน ทราบล่ วงหน้ าก่ อนปิ ดการ
ให้ บ ริ ก ารดั งกล่ า ว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การหรื อ สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึนP ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึน4
ในอนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วันทําการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื
4 ออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี 4
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ
การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี 4 ถ้ าหากบริ ษัท
จัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง
จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและ
ทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี
4 4 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไป
ขึน4 เงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัท จัดการดําเนิน การออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็ค ด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทัง4 นี 4 ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน4 เงิน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
ทัง4 นี 4 ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงได้ ในกรณี ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไข
เพิมเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการและถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขันP ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีกองทุนนี 4เป็ นกองทุนต้ นทาง: ท่านสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสับเปลียนไม่ตํากว่า 50 หน่วย หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า 500 บาท ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตํ
4 าที
กําหนด หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทัง4 หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน4 และในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญ ชีตํากว่ามูลค่าขัน4 ตําทีกําหนด บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง4 หมด เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้
วิธีการทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาการทํา
รายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขันตํ
4 า และ/หรื อปรับลดมูลค่าขัน4 ตําของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดย
ขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณี กองทุนนีเ4 ป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน4 ตําในการซื 4อหน่วยลงทุนตามทีระบุในหัวข้ อ
“การสังซื 4อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถสังสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุน ได้ ที บริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ4 คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง4 ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการ
สับเปลียน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลง
นามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือ4 ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 4ได้
ในกรณีทีกองทุนนี 4เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื 4อขายหน่วยลงทุน ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการสับเปลียนใด
เป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลียนนัน4 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนัน4 ได้ เสร็ จสิ 4นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง4 สิ น4 ทัง4 นี 4 บริ ษั ท จัด การและ/หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ4 คื น หน่ ว ยลงทุ น ขอสงวนสิ ท ธิ ที จะพิ จารณาให้ เพิ ก ถอนการสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึน4 อยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีปรากฎอยู่ทีบริ ษั ท
จัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน4
(3.4) ราคาขายและรั บซือP คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 4เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนนีกP ับกองทุนอื$นภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื 4อ
คืนของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของ
วันทํ าการก่อนวัน ทีกองทุน ปลายทางจะได้ รับ เงิน จากการสับ เปลี ยนหน่ วยลงทุน จากกองทุน ต้ น ทาง บวกด้ วย ค่ าธรรมเนี ยมการ
สับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
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 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี P
(1) กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออก จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
(2) กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนวันทีชนิด
หน่วยลงทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี 4
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ คํานวณราคาขายและรับซื 4อคืนในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าทีได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่ อนุ ญ าตให้ มีก ารสับ เปลี ยนหน่ วยลงทุน ระหว่ า งกองทุน บางกองทุน และ/หรื อไม่ อนุญ าตให้ มี ก าร
สับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันได้ โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กรณีใดทีบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื อไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื 4อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี 4
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื 4อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 แรก เป็ นการชัวคราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 4อและ/หรื อคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื 4อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั 4อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี 4โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสังซื 4อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั 4อหน่วยลงทุนรายนันถื
4 อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื 4อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(2.3) บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรื อเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินที
อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึน4 และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อระงับการสังซื 4อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ น
บุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
3. ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ทีจะ
ปฏิเสธการสังซือ4 หน่วยลงทุน ตัง4 แต่วันทําการซือ4 ขายถัดจากวันที จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนที จดทะเบี ยนไปจนกว่าบริ ษัท จัดการจะ
เห็นสมควรทีจะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
4. บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณี ของการสังซือ4 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซือ4 หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซือ4
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณีทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน หรื อกรณี ทีจํ านวนที ขายคืน หน่ วยลงทุนต้ นทางตํ ากว่าจํ านวนขัน4 ตํ าทีบริ ษั ท ประกันชี วิตกํ าหนดในการ
สับเปลียนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 4มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี 4
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(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี 4 โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุน รวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจาก
ราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่
4 หนึงสตางค์ขึ 4นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
4 ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 4
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทํ าการนับแต่ วนั ทีผู้ถือหน่ วยลงทุน มีคําสังขายคื นหน่วยลงทุนนัน4 เว้ นแต่ได้ รับ การผ่อนผัน จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื อนกํ าหนดชํ าระค่า ขายคื น พร้ อมทัง4 จัด ส่ งรายงานทีแสดงเหตุผ ลของการเลื อน และหลักฐานการได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
4 4 บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื 4อคืนหน่วย
ลงทุนนัน4 โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
การหยุดรั บคําสั$งซือP หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื 4อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
 กองทุนรวมนี 4กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี 4เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลอเมริ กัน (US Person) และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน4 บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุน หากการโอนนันเป็
4 นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วย
ลงทุน พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิ ในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บันทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูโอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 ท่านสามารถซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4ได้ หรื อไม่ ?
- โครงการเขียนเปิ ดให้ ซื 4อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4ได้ ทังนี
4 4 ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การดังกล่าว
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 4มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี 4จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน4 โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 4อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนีม4 ีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
4
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที
เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย3จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 13
 ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนีม4 ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารซิตี 4แบงก์ โทรศัพท์ 02-232-2345
- กองทุนรวมนีม4 ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 4 และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือ
บริ ษัทจัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 ข้ อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี 4
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ„ไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
4
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,109 ล้ านบาท
 รายชื$อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื 4ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนํ 4าใจ
(7) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ„พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิ„ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ„ ปรี ชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี 4
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื 4อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 4
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 4
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

บริษท
ั ***
หลักทรัพย3จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 15
 รายชื$อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที$เกี$ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทังP
หน้ าที$ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ„พงษ์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ„ อวยพรชัยสกุล,
CFA

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียน
นักศึกษาที Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยียม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, University
of Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บล. ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- บล. เค จี ไอ จํากัด (มหาชน)
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 4และ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ าน
การลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

บริษท
ั ***
หลักทรัพย3จด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 16
 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุน (Selling Agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือP คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี 4 จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-648-1111
02-684-8888
02-696-0000
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94

บริษท
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หน้ า 17
 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ "มสกุล

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
" # 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund Supervisor)
ธนาคารซิตี 4แบงก์ โทรศัพท์ 02-232-2345
ทังนี
" " นอกจากหน้ าที#ตามที#กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
" ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที#ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี P
- ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 4ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 18
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
ความเสี$ยงของกองทุนไทย
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปัจจัยพืน4 ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีขP องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/4 เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 4 โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี/4 เงินฝากนัน4 ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี 4ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/4 เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห4 รื อผู้ออกตราสารหนีข4 องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ 4นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 4ภาครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิด
นัดชําระหนี 4ทังเงิ
4 นต้ นและดอกเบี 4ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี 4ตํา
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน4 หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหลักทรัพย์ที
กองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ 4นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี 4ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน4 ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออก
ตราสาร ปริ มาณการซือ4 ขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน4 หากราคาหลักทรัพย์ ทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึน4 จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อ
เพิมขึ 4นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
4 4 การทีกองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัท
ต่างๆ ทัวโลก จึงอาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายหลักทรัพย์หรื อตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายในราคาทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีท4 ีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารหนีร4 ะยะสัน4 เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินของทัง4 สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน4 จากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมื อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน4 (เช่น จาก
30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกัน
ข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือ
คํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ 4น
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง4 หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะมีต้นทุนสําหรั บการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึน4 ทัง4 นี 4 การ
ป้ องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงั 4 หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาส
ในการได้ รับผลตอบแทนทีมากขึ 4น
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6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือP ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 4อ
ขายล่วงหน้ านัน4
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัว
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือP ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณี ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีมีอันดับ ความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิ ภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทัง4 นี 4 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที
ลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
4 เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (Country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงข้ อจํากัด
ของการเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน4 ฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
4 ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 4ได้
ความเสี$ยงของกองทุนหลัก
ความเสี$ยงเกี$ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) :
บริ ษัททีเป็ น FinTech Innovation Companies อาจไม่ได้ รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีลํ 4ายุคทีสามารถพลิกผันอุตสาหกรรมการเงิน (Disruptive Technology) ที
ตนมีอยู่ หากบริ ษัทเหล่านีต4 ้ องเผชิญกับผลกระทบในเชิงการเมือง และ/หรื อ กฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มหรื อองค์กรทีเป็ นตัวแทนในอุตสาหกรรม หรื อรัฐบาลทัง4 ใน
ระดับท้ องถินและระดับประเทศ ตลอดจนปั ญ หาอืน ๆ นอกจากนี 4 บริ ษัททีเป็ น FinTech Innovation Company บางแห่งอาจยังไม่สามารสร้ างรายได้ ในปั จจุบัน
และไม่มีหลักประกันว่าบริ ษัทดังกล่าวจะสามารถสร้ างรายได้ จากเทคโนโลยีนวัตกรรมได้ ในอนาคต
ความเสี$ยงเกี$ยวกับธุรกิจ Genomic Business ที$คาดว่ าจะเกิดขึนP ในอนาคต (Future Expected Genomic Business Risk) :
เป็ นความเสียงทีบริ ษัททีเป็ น Genomics Revolution Companies ยังไม่สามารถสร้ างรายได้ อย่างมีนัยสําคัญจากธุรกิจทีมุ่งเน้ นศาสตร์ เกียวกับ Genome ได้ ใน
ปั จจุบนั และไม่มีหลักประกันว่าจะมีบริ ษัทใด ๆ จะสามารถทําได้ ในอนาคต ซึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของกองทุนในการบรรลุวตั ถุประสงค์การ
ลงทุนตามทีตังไว้
4
ความเสี$ยงเกี$ยวกับหมวดอุตสาหกรรม (Industrial Sectors Risk) :
หมวดอุตสาหกรรมประกอบด้ วยบริ ษัททีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหมวดการบินและอวกาศ และการป้ องกันประเทศ (Aerospace and Defence Industry)
วิศวกรรมไฟฟ้า เครื องจักรกล และบริ การวิชาชีพ บริ ษัททีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอาจได้ รับผลกระทบทีไม่พึงประสงค์จากการเปลียนแปลงของกฎระเบียบของ
รัฐบาล สถานการณ์โลก และภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี 4 บริ ษัททีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมยังอาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบจากความเสียหายของสิงแวดล้ อม การ
เรี ยกร้ องค่าชดเชยจากความรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึ 4นจากสินค้ า และอัตราแลกเปลียน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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ความเสี$ยงเกี$ยวกับบริษัทที$เป็ น Web x.0 Companies (Web x.0 Companies Risk) :
ธุรกิจนี 4พัฒนาอย่างรวดเร็ วและมีการแข่งขันสูงมาก ทังยั
4 งขึ 4นอยู่กบั เทคโนโลยีทีไม่เคยหยุดนิง ความต้ องการของผู้ใช้ ทีเปลียนแปลงตลอดเวลา และการมีผลิตภัณฑ์
และบริ การใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสมําเสมอ การวิจยั และพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเป็ นกระบวนการทีซับซ้ อนและไม่แน่นอน
ซึงต้ องอาศัยนวัตกรรมและเงินลงทุนในระดับสูง รวมถึงการคาดการณ์ แนวโน้ มเทคโนโลยี ทิศทางตลาด และความต้ องการของผู้บริ โภคทีแม่นยํา ความกังวล
เกียวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ และขัน4 ตอนการดําเนินงานของบริ ษัทว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ หรื อประเด็นทีเกียวข้ องกับความเป็ นส่วนตัวของ
ข้ อมูลด้ านอืน ๆ แม้ ว่าจะไม่เกิดขึ 4นจริ ง แต่ก็อาจสร้ างความเสียหายแก่ชือเสียงของบริ ษัทและมีผลกระทบทีไม่พึงประสงค์ต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ความเสี$ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) :
หมายถึงโอกาสทีผู้ออกตราสารหนี 4หรื อพันธบัตรไม่สามารถชําระดอกเบี 4ยและเงินต้ นได้ ภายในเวลาทีกําหนด
ความเสี$ยงเกี$ยวกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) :
โอกาสทีคู่สญ
ั ญาของกองทุน เช่น นายหน้ าซื 4อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี และตัวแทนอืน ๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในสัญญา เนืองจากอยู่ในภาวะ
หนี 4สิน ล้ มละลาย หรื อสาเหตุอืน ๆ
ความเสี$ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) :
การลงทุนทีอาจมีสภาพคล่องลดลงเนืองจากภาวะตลาดผันผวนอย่างรุ นแรง หรื อปั จจัยทีเกียวข้ องกับผู้ออกหลักทรัพย์เป็ นการเฉพาะ และ/หรื อการขายคืนหน่วย
ลงทุนในปริ มาณทีสูงมากของผู้ถื อหน่วยลงทุน ความเสียงด้ านสภาพคล่องเป็ นความเสียงทีกองทุนไม่ สามารถขาย ชําระบัญ ชี หรื อปิ ดสถานะการลงทุนของ
สินทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนได้ ในต้ นทุนทีจํากัดและภายในระยะเวลาอันสัน4 เพือนําเงินมาชําระหนี 4ตามกําหนด
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญ และจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ
ดังนัน4 ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที กองทุน หลัก มีก ารแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการจัด การซึงบริ ษั ท จัด การเห็ นว่า ไม่ มีนัย สํา คัญ บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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อัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation
ส่ วนที$ 1: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ 4นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี 4
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
4 4 เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
5. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
5.1 เป็ นตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ทีผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 4
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี 4
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 4น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. 6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
หรื อของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื 4อขายใน SET
หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึ
4 4นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง
หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
หรื อของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื 4อขายใน SET หรื อในตลาดซื 4อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 4อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
6.4.1 เป็ นตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อ
ศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
4 างประเทศ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี 4 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 4าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี 4 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 4าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark +
5%
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7.

8.

หรื อผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อ
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 4
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับ
แต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี 4
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ อง
ขึ 4นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี 4 ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
6.7.1 จดทะเบียนซื 4อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรื อของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 4อขายใน SET หรื อในตลาดซื 4อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื 4นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซื 4อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื 4อขายใน
กระดานซื 4อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 4อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื 4อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจด
ทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 4อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื 4นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
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ส่ วนที$ 2: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี 4 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ 4าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Group Limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่ วนที$ 3: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (Product Limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี 4
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
4 4น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ„มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี 4
2.1 ตัวŒ แลกเงิน หรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนรวมได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด
หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขาย
ล่วงหน้ าแฝงซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายตราสารหนี 4ทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี 4
3. Reverse Repo
4. Securities Lending
5. total SIP ซึงได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4
กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี 4
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
6. derivatives ดังนี 4
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ < 6
เดือน ทังนี
4 4 เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Product Limit
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ส่ วนที$ 4: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
ของบริ ษัทรวมกัน น้ อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
4
ษทั นัน4
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 4สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
2. ตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผู้ออกรายใดรายหนึง
รายนัน4 ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
4 4 ในกรณีทีผู้
ออกตราสารมีหนี 4สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี 4ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี 4ภาครัฐ
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี 4สินทางการเงินดังกล่าวมารวม
ต่างประเทศ)
กับมูลค่าหนี 4สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี 4สินทางการเงินนัน4
จะต้ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทผูี ้ ออกตราสารไม่มีหนี 4สิน
ทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณี
ยังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง4 แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี 4ของผู้ออกรายนันเป็
4 นราย
ครัง4 เว้ นแต่ในกรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี 4โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง4 เว้ นแต่กรณีทีผู้ออกตรา
สารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี 4
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
4
นรวม หรื อกองทุน CIS
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน4
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
4 4นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
4
น infra ทีออกหน่วยนัน4 เว้ นแต่
4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง
เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4 โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
4 4นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 25
5.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

6.

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
4
น property ทีออกหน่วย
นัน4 เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4 โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
4 4นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
4
น private equity

ทังนี
4 4 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรื อ ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือP หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
4
หักด้ วย มูลค่าหนี 4สินทังหมด
4
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง (4)
1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังP หมดที$ประมาณการได้
 ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400

1.3375
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
1.3375

- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.0321
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
0.0321

- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)

ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.1605

0.1605
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
0.1605

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ปู ระกัน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน

ไม่มี
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700

ไม่มี
0.0195
ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ายจริ ง

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ไม่เกิน 2.2470

-

ไม่เกิน 4.6545
ไม่เกิน 4.6545

1.5496
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เกิน 4.6545

1.5496






 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 4นเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ อืนใดทีเกิดขึ 4นจากการทํารายการซื 4อขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ
หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมอืนๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังP หมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือP หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า

เรี ยกเก็บจริง (4)
1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

ไม่เกิน 2.00

1.50

- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (2)
- ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00

1.50

- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อ เศษของ 1,000

- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (3)
 ค่าใช้ จ่ายในการซื 4อขายหลักทรัพย์เมือมีการซื 4อ ขาย สับเปลียน
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ :

(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 4อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีทีเป็ นการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันนี 4
(3) บริ ษัทจัดการเริ# มเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตังแต่
" วนั ที# 2 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้ นไป
(4) กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation ได้ จดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมเมือวันที 1 เมษายน 2564

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า KFINNO-A

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

รอบระยะเวลา

PTR

1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

43.33%
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

8,967,933.24

3.98

520.62

0.00

2,951,213.28

1.31

6,016,199.34
229,974,358.35

2.67
101.96

221,845,905.40

98.36

8,128,452.95
(2,826,972.26)

3.60
(1.25)

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
S&P
Rate AสัญญาซือP ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอื$นๆ
ลูกหนี 4
เจ้ าหนี 4
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(328,176.66)

(0.15)

(160,650.70)
(2,418,184.62)
80,039.72
(10,578,723.81)
1,020,700.00
(11,265,987.77)
(333,436.04)

(0.07)
(1.07)
0.04
(4.69)
0.45
(4.99)
(0.15)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

225,536,595.52

100.00

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือP ขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -

วัตถุประสงค์

ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV

วันครบกําหนด

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

10,350,144.00
23,978,703.00
9,588,096.00
5,808,120.00
13,752,491.40
6,152,713.60
25,514,659.00
9,577,928.60
17,841,825.00
66,931,529.30
36,862,859.20
19,394,917.20
9,713,907.50
9,941,184.00
9,484,250.00
10,148,031.00
9,820,292.00
6,130,059.60
9,820,899.00
19,532,464.00
14,217,664.50
3,036,761.00
10,246,055.00
6,466,272.00
7,729,873.50
9,762,874.00
12,334,456.20

0.0693
(0.0315)
(0.0023)
(0.0052)
(0.1503)
(0.0488)
0.1168
0.1549
(0.0204)
(0.8704)
(0.4181)
0.0172
(0.0503)
(0.0210)
0.1521
0.0203
(0.0474)
0.0589
(0.0324)
(0.0344)
(0.0560)
(0.0023)
(0.0799)
0.0165
(0.0731)
0.0172
0.0673

1 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
20 พ.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565
1 ก.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
1 เม.ย. 2565
4 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
20 พ.ค. 2565
10 มิ.ย. 2565

156,395.68
(71,153.82)
(5,202.14)
(11,657.83)
(338,901.26)
(110,128.52)
263,399.69
349,339.14
(45,981.70)
(1,963,160.31)
(942,900.45)
38,721.62
(113,398.00)
(47,252.70)
343,085.00
45,747.00
(106,982.00)
132,784.40
(73,062.00)
(77,672.00)
(126,265.50)
(5,278.00)
(180,311.48)
37,234.53
(164,851.28)
38,680.07
151,799.60
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หน้ า 30
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีรP ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี 4สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี 4 โดยผู้ออกตราสารหนี 4ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี 4ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีรP ะยะสันP
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี 4มีสถานะทังทางด้
4
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี 4ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม4 ี ส ถานะทัง4 ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสันในระดั
4
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี 4มีความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสันในระดั
4
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสันที
4 ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี 4ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี 4 โดยผู้ออกตราสารหนี 4ไม่สามารถชาระดอกเบี 4ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน4 เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 31
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินP สุด ณ วันที$ 31 มีนาคม 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(1 เมษายน 2564)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFINNO-A

-30.26%

-30.26%

-39.47%

N/A

N/A

N/A

N/A

-45.28%

ดัชนีชี 4วัด (Benchmark)*

-5.40%

-5.40%

1.93%

N/A

N/A

N/A

N/A

11.07%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

66.39%

66.39%

54.54%

N/A

N/A

N/A

N/A

44.60%

ความผันผวนของดัชนีชี 4วัด

19.54%

19.54%

16.69%

N/A

N/A

N/A

N/A

13.93%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี 4วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน 100%
บริ ษัทจัดการจะใช้ ดชั นีชี 4วัดในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี 4 ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเP คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา x ปี (Maximum drawdown) : -59.05%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
4 ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ 4นนับตังแต่
4 จดั ตังกองทุ
4
น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช4 วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม4 ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 4ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน4
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง4 นี 4
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ„สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินค้ า
หรื อตัวแปรทีสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (Underlying) และทรัพย์สินทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให้ การ
เข้ าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กองทุนรวมนี 4ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี Disruptive Innovation -
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หน้ า 32
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี 4
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้ นัน4 ต้ องเป็ นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพฤติก รรมที แสดงให้ เห็น ว่าบริ ษั ทจัดการใช้ บริ ก ารของบุค คลนัน4 บ่ อยครั ง4 เกิ นความจําเป็ นเพื อให้ กองทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่า ว
(churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมี
ไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
4 วย
ทังนี
4 4 กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้
ซึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงมี
ึ ถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน4 นอกจากนีย4 งั ปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
4
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
4 วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน การเงิน อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ ก า ซึงจะเริ มต้ น ตัง4 แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง4 ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง4 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 4อคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง4 เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู
4 ้
ทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี 4
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอม
บริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น) ทีมีอยู่ในบัญชีทงั 4 หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
4 บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง4
ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
4 4 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
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เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
4 อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึน4
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 4ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี 4แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื 4อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน4 ได้ เพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
4 4 ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอืนใดอัน เป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทํ าให้ ก องทุนหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ มขึ น4 หากมี การดํ าเนิ นการที
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด)เท่านัน4
ทัง4 นี 4 ในกรณี ที กฎหมายไทยมี การแก้ ไขเพิ มเติมข้ อกํ าหนดเพื อรองรั บการดําเนิ นการตามที บริ ษั ท จัดการได้ ส งวนสิ ทธิ ไว้ ข้างต้ น บริ ษั ท จัดการ (รวมถึงผู้ที
เกียวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การซือP ขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื 4อหน่วยลงทุนของกองทุนนีค4 วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครัง4 แรก โดยติดต่อ
กับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
4 4 การซื 4อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่าง
ไปจากการซื 4อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนทีซือ4 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการให้ บริ การซื 4อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึน4 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรื อผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการของบริ ษัทจัดการ
และบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีเริ มปิ ด
ประกาศดังกล่าว
ข้ อกําหนดเกียวกับการซื 4อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี 4
3.1 มูลค่าขันตํ
4 าของการสังซื 4อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
4 าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 4 า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั4 า
เนืองจากการซื 4อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน4 การสังซื 4อขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขันตํ
4 าของการสังซื 4อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
4 าของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
4 าของการ
สังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 4 า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 4 า ซึงอาจแตกต่างจากการซื 4อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงจัดทําโดยบริ ษัทประกันชีวิต
3.2 การซื 4อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผู้ลงทุนสามารถซื 4อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง4 นี 4 บริ ษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขัน4 ตําในการสังซื 4อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสังซือ4 หน่วยลงทุน วิธีการในการสังซื 4อ วิธีการชําระเงินเพิมเติม
ตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายทีผู้ลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซื 4อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสังซื 4อหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจาก
บริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซื 4อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันที
สังซื 4อหน่วยลงทุน ทังนี
4 4 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสังซื 4อหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีสังซื 4อดังกล่าว
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3.3 การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจํานวนขันตํ
4 าและเงือนไขที
ระบุในกรมธรรม์ ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขันตํ
4 าทีกําหนดไว้ สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพือนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจตํากว่าทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง4 ทังนี
4 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิมเติมตามทีกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารในการขาย ทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับ
ซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีช4 วน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจากบริ ษัทประกัน
ชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
4 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวน
ขันตํ
4 าและเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีสัง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง4 นี 4 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีสังขายคืนดังกล่าว
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริ ษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทัง4 นี 4 เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าทีต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับ
จากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงเป็ นไปตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
3.4 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน4 ตํา จํานวนเงินคงเหลือขัน4 ตํา และเงือนไขทีระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์ มทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้
4
องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพือซื 4อหน่วย
ลงทุนของกองทุน เปิ ดอี กกองหนึง (กองทุน เปิ ดปลายทาง) ให้ กับ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ตามเงือนไขที ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
เพือนําไปชําระค่าซื 4อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
4 4 การดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี 4
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึงไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึงหรื อหลายกองทุน
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็ นประจําตามคําสังทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
กองทุนหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองทุนหนึงหรื อหลายกองทุนตามเงือนไขทีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรั บสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณี ทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขัน4 ตําทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน
บริ ษั ทประกัน ชีวิต จะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืน ยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันทีได้
ดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสังครัง4 แรก หรื อ สรุปส่งเป็ นรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง4 แล้ วแต่กรณี ทังนี
4 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการ
ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
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หน้ า 35
3.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนสังซือ4 /ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทัง4 นี 4 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยัน
การสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
4 วนั ถัดจากวันทีสังซื 4อ
หรื อขายคืนดังกล่าว
3.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4เพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี 4
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
4 4น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันทีได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังขายคืนและได้ ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4เพียงอย่างเดียว เนืองจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสังซื 4อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชือทีแท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
3.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากทีได้ รับ
ข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
4 4 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าว
ได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละ 1
ครัง4 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Disruptive Innovation Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFINNO
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ารขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะคานึ งถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ เช่น กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนของกองทุนซึ่งพิจารณาแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผูล้ งทุนในระยะยาวได้ เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ื อ้ หน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อ
ปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่ อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่เกิดขึน้
จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสุดท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
จนครบถ้วน
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(3) บริษัทจัดการอาจขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการสามารถดาเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทาการสุดท้ายของรอบการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้แต่แรก
และจะประกาศการขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ผลู้ งทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการดัง กล่าว
บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 50,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 50,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ภายหลังจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจจะดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 5,000,000,000.00 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก :
ชื่อย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 500.00 บาท

2. KFINNO-D

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 500.00 บาท

3. KFINNO-I

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 500.00 บาท

2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 500.00 บาท

2. KFINNO-D

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 500.00 บาท

3. KFINNO-I

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 500.00 บาท

2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 500.00 บาท

2. KFINNO-D

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 500.00 บาท

3. KFINNO-I

มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 500.00 บาท
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2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 50.00 หน่วย

2. KFINNO-D

จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 50.00 หน่วย

3. KFINNO-I

จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ตา่ ของการสั่งขายคืน 50.00 หน่วย

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด

2. KFINNO-D

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด

3. KFINNO-I

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด

2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFINNO-A

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 50.00 หน่วย

2. KFINNO-D

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 50.00 หน่วย

3. KFINNO-I

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 50.00 หน่วย

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป มูลค่าขัน้ ต่าของ
การสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ได้ใน
อนาคต เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
เนื่องจากการซือ้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน การดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ การสั่งซือ้ ขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีขอ้ กาหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้
ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า และจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตา่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อระดมทุนจากผูล้ งทุนทั่วไปและนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีการ
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่
ลงทุนได้
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3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
เป็ นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย้ ืม (ถ้ามี) :
บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
1.MSCI World Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:บริษัทจัดการจะใช้ดชั นีชวี ้ ดั ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกี่ย วกับตัวชีว้ ดั
และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้
เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ
ตัดสินใจลงทุนได้
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3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Nikko AM
ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีการดาเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ นี ้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท
Nikko Asset Management Luxembourg S.A. และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้การกากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ สกุลเงินฟรังก์สวิส สกุลเงินเยน ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
หลักเป็ นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษทั จัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทงั้ ผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกาไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class A (USD) (เป็ น Class ที่เสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนสถาบัน ซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล)
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยจะติด
ประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง (รายละเอียดของประเภท
ของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสารทุน ที่เสนอขายทัง้ ในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มสี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. กองทุนไทยจะทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบ
ทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะที่ทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศหรือลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ป กติ เช่น
ภาวะตลาดที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้มีความผันผวน เป็ นต้น หรือในกรณีทมี่ ีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนมาก และ/หรือ
ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุผลทีจ่ าเป็ นและสมควร หรือสาเหตุอื่นใดทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศหรืออาจมีสดั ส่วนเกินมูลค่าความเสี่ยงเป็ นการชั่วคราวได้ นอกจากนี ้ กองทุน
อาจเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์
ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่
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อ้างอิงกับดัชนีอา้ งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า เป็ นต้น
4. กองทุนหลักอาจเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุนหลัก
5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
(กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่
คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทาผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้
การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผูล้ งทุนโดยเกินจาเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะทีบ่ ริษัทจัดการยัง
ดาเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive
Innovation และมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Nikko
Asset Management Luxembourg S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการในครัง้ เดียว หรือทยอย
โอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะ
ดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถอื ครองต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกองทุน ทัง้ นี ้ หากมี
การดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที่สานักงาน
ของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลักนัน้
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุน
รวม และบริษัทจัดการจะดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้
ลงทุนได้
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8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดย
ไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
9. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่
เกินกว่า 10 วันทาการ
สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน:

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

ลักษณะเฉพาะของ Class A
(USD):

(1) เป็ น Class ที่เสนอขายให้กบั นักลงทุนสถาบัน
(2) ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน:

29 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน:

กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อให้มลู ค่าเงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยกองทุนจะเน้น
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุน “Disruptive
Innovation” หรือ “นวัตกรรมที่ทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง”
ผูจ้ ดั การลงทุนให้คานิยามของคาว่า “Disruptive Innovation” หรือ “นวัตกรรมที่ทาให้โลกมีการ
เปลี่ยนแปลง” ว่าหมายถึงการริเริ่มให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
ซึ่งมีความเป็ นไปได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานของคนทัง้ โลก โดยผูจ้ ดั การลงทุนเชื่อว่า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนดังกล่าวนี ้ เป็ นบริษัทที่มีการพึ่งพาหรือได้รบั ประโยชน์จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ การยกระดับเทคโนโลยี และความก้าวหน้าในการวิจยั เชิง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ (1) พันธุศาสตร์ หรือ Genomics ซึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
และการทางานของหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมรวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ("Genomic
Revolution Companies") (2) นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม ในด้านพลังงาน ระบบอัตโนมัติ และ
การผลิต ("Industrial Innovation Companies") (3) การใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพืน้ ฐานและ
บริการร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายที่เพิม่ มากขึน้ ("Web x.0 Companies") และ (4) เทคโนโลยีที่
ช่วยให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ ("FinTech Innovation Companies") ทัง้ นี ้
ในการคัดเลือกบริษัทที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนตามที่กาหนดไว้ ผูจ้ ดั การลงทุน
จะนาข้อมูลที่ได้รบั จากการวิจยั และวิเคราะห์ภายในมาใช้ในการพิจารณาเลือกบริษัทที่ได้รบั
ผลประโยชน์จาก Disruptive Innovation หรือ บริษัทที่มีผลงานการวิจยั และวิเคราะห์ที่สนับสนุน
ให้ธีมการตลาดที่ตนดาเนินธุรกิจอยู่มีการพัฒนามากยิ่งขึน้
ในสภาวะปกติ การลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งประกอบด้วย หุน้
สามัญ ผลประโยชน์จากการเป็ นหุน้ ส่วน (Partnership Interests) หน่วยลงทุนของกองทรัสต์
ต่างๆ (Business Trust Shares) และตราสารทุนอื่น ๆ หรือการมีผลประโยชน์จากความเป็ น
เจ้าของในธุรกิจต่างๆ ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัททัง้ ที่มีขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ และทัง้ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่พฒ
ั นาแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ของ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
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นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary
Receipts) (รวมถึง ADRs ( American Depositary Receipt) , EDRs (European Depository
Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
(Warrants) หลักทรัพย์ที่มีบรุ ิมสิทธิ (Preferred securities) และหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(Convertible securities)
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชีช้ วนของกองทุน
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund)
ตัวชีว้ ัด (Benchmark):

กองทุนนีม้ ีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก และใช้ MSCI World Total Return Net
Index สาหรับการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนไม่ได้ถกู จากัด
ตามองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานนี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนจึงอาจมีความคล้ายคลึง
กับเกณฑ์มาตรฐานบ้างเล็กน้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได้

อายุโครงการ:

ไม่กาหนด

บริษัทจัดการกองทุน:

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุน:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

เว็บไซต์:

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://emea.nikkoam.com/ucits

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) :
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.07%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

0.82%

* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, Class A (USD) ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กบั กองทุนเปิ ดกรุงศรี
Disruptive Innovation
** กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk) : บริษัทที่เป็ น FinTech Innovation Companies อาจไม่ได้รบั ผลประโยชน์
จากเทคโนโลยีลา้ ยุคที่สามารถพลิกผันอุตสาหกรรมการเงิน (Disruptive Technology) ที่ตนมีอยู่ หากบริษัทเหล่านีต้ อ้ งเผชิญกับผลกระทบในเชิง
การเมือง และ/หรือ กฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มหรือองค์กรที่เป็ นตัวแทนในอุตสาหกรรม หรือรัฐบาลทัง้ ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนปัญหา
อื่น ๆ นอกจากนี ้ บริษัทที่เป็ น FinTech Innovation Company บางแห่งอาจยังไม่สามารสร้างรายได้ในปัจจุบนั และไม่มีหลักประกันว่าบริษัทดังกล่าวจะ
สามารถสร้างรายได้จากเทคโนโลยีนวัตกรรมได้ในอนาคต
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ Genomic Business ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Future Expected Genomic Business Risk) : เป็ นความเสี่ยงที่
บริษัทที่เป็ น Genomics Revolution Companies ยังไม่สามารถสร้างรายได้อย่างมีนยั สาคัญจากธุรกิจที่ม่งุ เน้นศาสตร์เกี่ยวกับ Genome ได้ในปัจจุบนั
และไม่มีหลักประกันว่าจะมีบริษัทใด ๆ จะสามารถทาได้ในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อความสามารถของกองทุนในการบรรลุวตั ถุประสงค์
การลงทุนตามที่ตงั้ ไว้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับหมวดอุตสาหกรรม (Industrial Sectors Risk) : หมวดอุตสาหกรรมประกอบด้วยบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหมวด
การบินและอวกาศ และการป้องกันประเทศ (Aerospace and Defence Industry) วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล และบริการวิชาชีพ บริษัทที่อยู่ใน
หมวดอุตสาหกรรมอาจได้รบั ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของรัฐบาล สถานการณ์โลก และภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมยังอาจได้รบั ผลกระทบในเชิงลบจากความเสียหายของสิ่งแวดล้อม การเรียกร้องค่าชดเชยจากความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึน้ จากสินค้า และอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัททีเ่ ป็ น Web x.0 Companies (Web x.0 Companies Risk) : ธุรกิจนีพ้ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงมาก ทัง้ ยัง
ขึน้ อยู่กบั เทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ความต้องการของผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการมีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ
การวิจยั และพัฒนาสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนและไม่แน่นอน ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมและเงิน
ลงทุนในระดับสูง รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี ทิศทางตลาด และความต้องการของผูบ้ ริโภคที่แม่นยา ความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ
และขัน้ ตอนการดาเนินงานของบริษัทว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล ด้านอื่น ๆ
แม้ว่าจะไม่เกิดขึน้ จริง แต่ก็อาจสร้างความเสียหายแก่ช่อื เสียงของบริษัทและมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) : หมายถึงโอกาสที่ผอู้ อกตราสารหนีห้ รือพันธบัตรไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และเงินต้นได้ภายในเวลาที่กาหนด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับคู่สัญญา (Counterparty Risk) : โอกาสที่ค่สู ญ
ั ญาของกองทุน เช่น นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี และตัวแทนอื่น ๆ
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันในสัญญา เนื่องจากอยู่ในภาวะหนีส้ ิน ล้มละลาย หรือสาเหตุอื่น ๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : การลงทุนที่อาจมีสภาพคล่องลดลงเนื่องจากภาวะตลาดผันผวนอย่างรุนแรง หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้
ออกหลักทรัพย์เป็ นการเฉพาะ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณทีส่ งู มากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็ นความเสี่ ยงที่
กองทุนไม่สามารถขาย ชาระบัญชี หรือปิ ดสถานะการลงทุนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนได้ในต้นทุนที่จากัดและภายในระยะเวลาอันสัน้ เพื่อนาเงิน
มาชาระหนีต้ ามกาหนด
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่การ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนีจ้ ะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รบั เงินปันผล
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คาอธิบายเพิ่มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า

KFINNO-A เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. หน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผล

KFINNO-D เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งการรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปันผล ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนประเภทนิตบิ คุ คล/สถาบัน
มีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด

3. หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบัน

KFINNO-I เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้ งทุน
สถาบันทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ซึ่งคานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่มเปิ ดทาการ
ขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) กรณีหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่ มผูล้ งทุน
และ/หรือผูล้ งทุนสถาบันได้ โดยบริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- หักบัญชี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูล้ งทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินและ/หรือจานวนหน่วยไม่ต่ากว่าที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมู ลสาคัญ
(Fund Factsheet) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขัน้ ต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขัน้ ต่า
ของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุ นต้องการ
ขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขาย
คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่ว ยลงทุนต่า
กว่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
7.4.1. วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุ นมีคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่า กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ าขัน้ ตา่ และ/หรือปรับลดมูลค่า
ขัน้ ต่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผูส้ ่งั ขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วัน
และเวลาที่ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจานวนหน่วย
ลงทุนที่ตอ้ งการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าทีต่ รวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ลงนาม
รับรองความถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคารับซือ้ คืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
7.4.2 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้บริการ
ผูท้ ี่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตของบริ ษัท
จัดการ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษทั จัดการกาหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริ ษทั จัดการ
ข) การใช้บริการ
ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจาตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐาน
อ้างอิงเท่านัน้
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้อ “การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภายใน 2 วันทาการภายในวันทาการถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน
พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผูส้ ่งั ขายคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
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3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจาก
หลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้วนาไปใช้อา้ งอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดงั กล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิ ดการให้บริการดังกล่าว โดย
จะปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
7.4.3 วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
ผูท้ ี่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มคาขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทบี่ มจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการทีร่ ะบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิ ดการให้บริการดังกล่าว โดยจะ
ปิ ดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษทั จัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
7.4.4 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนาคต ซึ่ง
จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุ น
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน
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7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลาที่ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
โครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะเริ่มรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั
เวลาดังกล่าวทีแ่ น่นอนไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Fund Factsheet)”
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทา
การ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายนั้น
โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซือ้ คืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กาหนดของ
วันทาการซือ้ ขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการ
ของผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้าโดยพลัน
โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษทั จัดการเช่นเดียวกัน
7.6.2. การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ใน
การรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้าหากบริษทั จัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีทไี่ ด้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จัดการจะดาเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นาเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามวิธีที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นาเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
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ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิ จการ
จัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง โดยถือว่าได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกาหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นีเ้ พื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะประกาศแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษั ทประกันชีวิตได้ตามจานวนขัน้ ตา่ และเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอาจแตกต่างจากจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
(1) การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ อาจส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาเงินค่าขายคืนมาชาระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจตา่ กว่าที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษทั ประกันชีวิตจะสรุปค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่
บริษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อาจกาหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทาการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนดในหนังสือชีช้ วน และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เอกสารหลักฐานจากบริษัท
ประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกั นชีวิต
ตามจานวนขัน้ ต่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(2) การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวติ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวติ มีหน้าทีต่ อ้ งชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่
ได้รบั จากบริษทั จัดการให้กบั ผูล้ งทุนทีซ่ อื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ป ระกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน
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ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิ จการ
จัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการ
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่
กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1. (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่ว ยลงทุน
นัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้
กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ างมี
นัยสาคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอื ้ ขาย
ในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั
จัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการราย
เดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation

10/05/2022

Page 17

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซือ้
คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวัน
รายงานนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซือ้ คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทพบว่าราคาขายหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการชั่ วคราว
หรือถาวรก็ได้ตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิ ทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะ
ปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ าบริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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11.7 บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคาสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทาธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่ บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
11.8 บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ากว่าจานวนขัน้ ต่าทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กาหนดในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจาหน่ายให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่ อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับ
แต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ชือ่ ย่อ

รายละเอียด

1. KFINNO-A

ไม่จ่าย

2. KFINNO-D

จ่าย

3. KFINNO-I

ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ และ/หรือจ่ายจากกาไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุน
สะสมเพิ่มขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปันผลนัน้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิ จารณาดังกล่าว
ข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสามารถทราบได้
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(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลทางไปรษณีย์
ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตามที่จะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่มีช่อื ปรากฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนาไปคานวณภาษี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFINNO-A ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
2. KFINNO-D ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
3. KFINNO-I ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมดข้างต้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFINNO-A ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
2. KFINNO-D ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
3. KFINNO-I ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้
(1) ค่าจัดทาหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทารายการของกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิ ละข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทัง้ การจัดทารายงานใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรื อหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
ชื่อย่อ
1. KFINNO-A

รายละเอียด/จานวน/อัตรา
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่า
หนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ

2. KFINNO-D ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่า
หนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
3. KFINNO-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่า
หนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFINNO-A ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
2. KFINNO-D ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
3. KFINNO-I ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง
(2) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การดาเนินคดีเพือ่ การรับชาระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
(3) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลัก ทรัพย์ทงั้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการได้ เป็ นต้น
(6) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดการจะใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทันที หรือ ทยอยตัดจ่าย
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่จ่ายจริง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ดังนี ้
(7.1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 1.0700
ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ
1.0700 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว บริษัทจัดการจะใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ ายภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจานวน ค่าใช้จ่ายในส่ว นที่ยงั ตัดจ่าย
ไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานของบริษัทจัดการ
(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของกองทุนตามที่จ่ายจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1.0700
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ ซึ่งได้แก่
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(8.1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอน/จ่าย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็ นต้น
(8.2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้
คานวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด จาก service provider เป็ นต้น
(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFINNO-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. KFINNO-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. KFINNO-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFINNO-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. KFINNO-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. KFINNO-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
1. KFINNO-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. KFINNO-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. KFINNO-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื่อย่อ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
1. KFINNO-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. KFINNO-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. KFINNO-I

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คาขอโอนหน่วยลงทุน (เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน (เรียกเก็บเท่ากันทุกชนิดหน่วย
ลงทุน)
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่า
เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกาหนดเป็ นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบัตร ATM ให้เป็ นไปตามอัตราและเงื่อนไขที่ทาง
ธนาคารพาณิชย์ กาหนด
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(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็ นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(จ) ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :
(1) เมื่อมีการสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(2) เมื่อมีการสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจากผูท้ ารายการ เมื่อมีการสั่งซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกดังกล่าว
กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ โดยคานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน และนาเข้ากองทุน ทัง้ นี ้ อัตราค่าใช้จ่ายนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากบริษัท
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิก ารกองทุน จะ
คานวณทุกวันโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ ในการคานวณและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็ น
รายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตดั จ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
ค่าใช้จ่าย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
ค่าใช้จ่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วไป เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็ นต้น
15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามข้อ 15.5.1.1. ข้างต้นแล้ว
15.5.2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องคานึ งถึงความ
สมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่
เหมาะสม อันทาให้ม่นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการ ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษทั จัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษ
15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และตามที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
รวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิ ดหน่วยลงทุน หลังจากนัน้ ปรับปรุง
รายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน และรายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคานวณมูล ค่า
ทรัพย์สินหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี ้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คานวณ จะต้องมีมลู ค่าไม่ต่ากว่าศูนย์
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสาหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว
บริษัทจัดการอาจคงชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไป และหากมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุน แต่ละ
ชนิดเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุนได้ที่ www.krungsriasset.com
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดย
เทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ การใช้และการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจากระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้อา้ งอิงได้ โดยความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ โดยใช้ราคาปิ ด (close) ทีป่ ระกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คานวณ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ ในกรณีที่ไม่
สามารถใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ ภายในวันทาการถัดไป
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ จะใช้มลู ค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
(ข) วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขายหน่วยลงทุนทุกวันทา
การ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการ
ถัดไป
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจดาเนินการไม่เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาตามข้อ (2.1) - (2.4) ข้างต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกับวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตามที่เป็ นเหตุให้กองทุน
ไม่ได้รบั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการได้รบั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกาศข้อมูลดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพ ย์สิน
สุทธิฯ
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขาย
และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
4. บริษัทจัดการจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 16.2 ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทาการ
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16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน
อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
เป็ นไปตามประกาศ

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารซิตีแ้ บงก์ เอ็น. เอ.
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ :
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่ เริ่มเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภายหลังใน
โอกาสแรกที่ทาได้ และถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุน
รวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้
หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการ
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคาสั่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนาม
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนามในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือ
ว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดการ
กองทุนรวม
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมความเข้าใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.2. มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้
บริษัทจัดการมอบหมายให้บคุ คลอื่นกระทาการแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ทีป่ รึกษาการลงทุน ที่
ปรึกษากองทุน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูใ้ ห้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
1.4. รับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.5. ชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซือ้ -ขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกาหนดการชาระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
1.7. กระทานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจ้ ดั การกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ามติดงั กล่าว ไม่เป็ นไป
ตาม ขัด หรือฝ่ าฝื นกฎหมาย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
2.1. การจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
2.1.2. ดาเนินการขอเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั การ"
2.1.5. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ "การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
2.2. การบริหารกองทุน
2.2.1. จัดการลงทุนโดยใช้ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคานึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริตและความรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนาทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนาทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทาการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "กาหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ามี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการดาเนินการเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11. จัดให้มีการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนอย่างสม่าเสมอและเปิ ดเผยผลการดาเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของกองทุน
นัน้ ในแต่ละช่วงเวลา
2.3. การจัดทาบัญชี การรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด
2.3.2. จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
2.3.3. จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทาการนัน้
2.3.4. จัดทารายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทาการนัน้
2.3.5. คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทารายงานโดยระบุช่อื จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่า
เกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด พร้อมทัง้ จัดทาสาเนาไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
2.3.7. จัดทาหนังสือชีช้ วนให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกาศข้อมูล รายงาน รายละเอียด การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด รวมทัง้ จัดให้มีการแจกจ่ายข้อมู ลที่เป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรายละเอี ยดของโครงการไว้เพื่อให้ผลู้ งทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้
2.4.2. ดาเนินการในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
2.4.3. ขาย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ
2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ผอู้ ื่นเป็ นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทาการของนายทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน
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2.4.7. ดาเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ากองทุน รับ ซือ้
คืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. การแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ าระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
2.5.2. แจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ าฝื นข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่
ชักช้า
2.5.3. แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับการจัด การ
กองทุนรวม
2.6. การดาเนินการอื่นๆ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามโครงการและข้อกาหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ
กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนัน้ ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น. เอ.
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-232-2345
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์" ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ าหน้าที่เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้ หน่วย
ลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย้ จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้าไว้ในบัญชีเงิน ฝาก และ
หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั่งของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าตามสมควร
(4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ การจองซื ้อ
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซอื ้ ขายหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิ ดโอนหรือกาลังอยู่ในระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่ อของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอื่นๆ
(6) จัดทารายงานและบัญชีดงั ต่อไปนี ้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
ก) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลัก ทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้
และอื่นๆ
ข) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้
ค) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการคานวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ตามปกติทาให้มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน แล้วแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ และดาเนินการแจ้งการเลื่ อนกาหนด
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทารายงานแสดงเหตุผลในเรื่องกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ
(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็ นผูจ้ ดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้ หรือภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้
รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(11) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้
ปฏิบตั ิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ป ฏิบตั ิ
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หน้าที่ตามมาตรา 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย หายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ว หน้าที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุด เมื่อผูช้ าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สนิ ้ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ดังนี ้
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผชู้ าระบัญชี
กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(15) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ
(16) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดัง กล่าว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
อาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วันหรือน้อยกว่า 90 วันในกรณีที่เป็ นความยินยอมร่วมกัน โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทราบ
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ายไม่สามารถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศคาสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทัง้ นี ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี ผลเป็ นการ
เพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่ งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้วให้บริษัทจัด การ
แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ภายในเวลากาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้กระทาได้ต่อเมื่ อบริษัท
จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่
มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่
มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารซิตแี ้ บงก์
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-232-2345
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ กลต.อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปัจจุบนั ได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภายหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการ
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่
เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ตามอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ
(2) บอกเลิกการเป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือ รับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) จัดส่งหนังสือชีช้ วนของกองทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย

กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation

10/05/2022

Page 39

(2) รับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจาตัว (ถ้ามี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ
(4) คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล"
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจาหน่ายให้แก่
บุคคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทผี่ รู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอ
เปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ”
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
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(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสาคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนาส่งใบสาคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทาการ
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบสาคัญหน่วย
ลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบั
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจาหน่ายให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะกระทาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงการจัดการ
และ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและความรูค้ วามสามารถ อันจะเป็ นการควบคุม
ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา
(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สิน ทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้องมีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
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(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุ น
ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั่งขายคืนและได้ทารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนาส่งคาสั่งซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จากบริษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้น
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่อื
แรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือ
จานวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นการจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนาส่งภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
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กรณีการซือ้ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
นาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address)
ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะนาส่งภายใน 4 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่าว สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีส่ ่งั ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
การสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีส่ ่งั ซือ้
หรือขายคืนดังกล่าว
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้รบั คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซื ้อหน่วยลงทุน
ภายในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นด้วยตนเอง
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อ ยแล้ว และให้ถือ
ว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผสู้ ่งั ซื ้อเป็ นการ
ออกแทนการออกหน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนบันทึก
รายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ น ปัจจุบนั
ได้ตงั้ แต่วนั ทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
14.2.3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่ง
ได้รบั การปรับปรุงรายการให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษณียห์ รือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่ว ยลงทุน
โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รบั การปรับปรุงรายการให้เป็ นปัจจุบนั แทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation

10/05/2022

Page 44

หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสามารถทราบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนชนิด
จ่ายเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลทางไปรษณีย ์
ตามที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตามที่จะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลที่มีช่อื ปรากฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงิ นได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนาไปคานวณภาษี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการในกรณีที่ผอู้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ
จาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ หรือ เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1. การกาหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับ
ชาระหนี ้

กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น
0

กรณีทมี่ ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารทีล่ งทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล (2)

1.1 กาหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่
บริษัทจัดการดาเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกาหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายทีม่ ีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือ
ลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ก็ได้
หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหาขาดสภาพ
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คล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
2. การแจ้งต่อสานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี) และวันที่
บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์
ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0

3. การจัดให้มีขอ้ มูล

จัดให้มีขอ้ มูลตาม 2. ไว้ที่สานักงานใหญ่
สานักงานสาขาของบริษัทจัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการแจ้งสานักงานเป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย

-

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สาคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล และการจาหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกาหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีต้ าม 1. บริษัทจัดการจะรับชาระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดาเนินการดังนี ้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยก่อนการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดาเนินการดังนี ้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบี่ ริษัทจัดการจัดทา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนัน้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดาเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสานักงานภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
จัดการได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทัง้ รายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
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ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัท
จัดการได้แจ้งสานักงานตาม 1. เป็ นระยะเวลามากกว่า
หรือเท่ากับ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัท
จัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มาว่า
กองทุนได้รบั ชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศ
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มาจากการ
รับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ในการคานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ มาคมกาหนด
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน

4. คานวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชาระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นา
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มารวมคานวณ NAV ของกองทุน

5. ดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดการจาหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
ได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีต้ กลงรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ มาคม
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สามารถลงทุนได้บริษทั จัดการอาจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้บริษัทจัดการ ต้อง
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษทั จัดการ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนัน้

6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับชาระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยบริษัทจัดการ
อาจนาเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ งั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
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แรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้จากการรับชาระหนีด้ งั กล่าวมารวมคานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
เป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้รบั ชาระหนีต้ ามตราสารหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ าม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ
เวลาที่กาหนด เท่านัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไป
ตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินนั้ เสียไป
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ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่ เป็ นไปตามและไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนด
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้า
มี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดู
ได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
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21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใดและบริษัท
จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีข่ องตน
22.1.3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
22.1.4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หากปรากฏว่า
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทั่วไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วย
ลงทุน
22.1.5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็ นกรณีที่
(1) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง เป็ นต้น
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาตให้นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์โครงการ
(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนหลักได้หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันกับของโครงการได้อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้ กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติการรับคาสั่งซือ้ และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
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22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
22.2.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าว ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทา
ได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิก
กองทุน และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้

23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทาบัญชี จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชาระหนีส้ ิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามที่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี
กองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยคื นเงิน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้ าระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกาหนดให้ที่ทาการของบริษัทจัดการเป็ นสถานที่ชาระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นาทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สานักงานวางทรัพย์ และดาเนินการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนตามขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนีด้ ้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ

ผู้มีอานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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