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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ :  กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) แบบกําหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
สําหรับผู้ลงทนุทั1วไป ประเภทรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ1งหรือหลายอย่างรวมกนั ดงัต่อไปนี 6  

1.  ลงทนุในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั?วเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตั?วแลกเงิน ตั?วสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญั
แสดงสิทธิที1จะซื 6อหุ้นกู้  ที1กระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื1อการฟื6นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั1งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ 6าประกัน 
และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี 6อื1นใดที1ธนาคารที1มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั1งจ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ 6าประกัน และ/หรือ ตราสารหนี 6ที1บริษัทเอกชนทั1วไป เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 6าประกนั โดยที1ตวัตรา
สาร/ผู้ออก/ผู้ รับรอง/ผู้ รับอาวลั/ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 6าประกันของบริษัทเอกชนทั1วไปนั 6น ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื1อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของ 
ผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอนัดบัที1สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้อง
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที1สามารถลงทนุได้เท่านั 6น  

2.  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ1งหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยเน้น
ลงทุนในหุ้ นที1 มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลําดับแรก และหุ้ นที1 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตํ1าถึงปานกลาง (Small and Medium Market 
Capitalization) เป็นลําดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที1มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ1ง
ใบสําคญัแสดงสิทธิที1จะซื 6อหุ้นหรือผลประโยชน์อื1นใดที1ได้มาจากการลงทนุในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้  

3.  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื1อ SPDR Gold Trust โดยเฉลี1ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน กองทุน 
SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ มีนโยบายที1มุ่งเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพื1อสร้างผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการทั 6งหมดของกองทนุให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคํา จัดตั 6งขึ 6นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั 6งและจัดการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ที1ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ1งเป็นองค์กรที1ไม่แสวงหากําไร ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการจะทําการซื 6อขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุ SPDR Gold Trust ซึ1งจดทะเบียนซื 6อขายอยู่ที1ประเทศสิงคโปร์ และลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกลุเงินหลกั 

ในกรณีการทําธุรกรรมตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น ในขณะที1กองทนุลงทนุหรือมีไว้ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที1กําหนด หากต่อมาการลงทนุหรือมีไว้นั 6นมีมูลค่า
เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ1มเติม บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ1งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าวต่อไปก็ได้ โดยบริษัทจัดการจะจัดทํา
รายงานโดยระบวุนัที1หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนั 6นมีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที1กําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที1ธุรกรรมการลงทุนหรือมีไว้นั 6นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนที1กําหนด พร้อมทั 6งจัดทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ที1บริษัทจัดการ
เพื1อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

4.  โดยปกติกองทุนจะไม่ทําสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื1อป้องกันความเสี1ยงด้านอตัราแลกเปลี1ยนเงินในกรณีที1มีการลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี กองทุนอาจ
พิจารณาลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื1อป้องกนัความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินและ/หรืออตัราดอกเบี 6ยก็ได้ โดยขึ 6นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ซึ1งบริษัทจัดการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื1อนไขและหลกัเกณฑ์ที1คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และหากมีการ
ปรับเปลี1ยนกลยทุธ์เกี1ยวกบัการทําสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื1อป้องกันความเสี1ยงด้านอตัราแลกเปลี1ยนเงิน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ และประกาศไว้ที1สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง 

5.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื1น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื1น ตามที1สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้  

6.  กองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารหนี 6ที1มีอนัดบัความน่าเชื1อถือตํ1ากว่าที1สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) และตราสารหนี 6ที1ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความ
น่าเชื1อถือ (Unrated securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ1งตราสารหนี 6ที1มีอนัดบัความน่าเชื1อถือตํ1ากว่าที1สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) 
เฉพาะกรณีที1ตราสารหนี 6นั 6นได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือที1สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะที1กองทนุลงทนุเท่านั 6น  

7.  กองทุนอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ1งตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทนุเฉพาะที1มีลกัษณะเป็นตราสารหนี 6ที1ผู้ออกมีสิทธิ
ในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี 6ที1ผู้ ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี 6คืนก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้
อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที1ผนัแปรตามอตัราดอกเบี 6ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี 6ยอื1น และไม่มีการกําหนดเงื1อนไขการจ่ายผลตอบแทนที1อ้างอิงกบั
ปัจจยัอ้างอิงอื1นเพิ1มเติม  

8.  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ1งสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื1อป้องกันความเสี1ยง (hedging) และจะลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (derivatives) ที1
แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที1เป็น puttable / callable bond เท่านั 6น 

9.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 6รวมด้วย ทั 6งนี 6 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
(9.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(9.2)  ช่วงระยะเวลาที1ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื1องจากได้รับคําสั1งขายคืน หรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื1อรอการลงทนุ ทั 6งนี 6 ต้องไม่เกิน

กว่า 10 วนัทําการ 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3. ลักษณะที!สําคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) แบบกําหนดสดัส่วนการลงทนุในตราสารแห่งทนุไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และเป็นกองทนุที1ลงทนุแบบ
มีความเสี1ยงทั 6งในและต่างประเทศ 

4.  ผลตอบแทนที&ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน  

โอกาสที1จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื1องมาจากมลูค่าที1เพิ1มขึ 6นของหลกัทรัพย์ที1ลงทนุ โดยจะได้รับเมื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั1งขายคืนหน่วย
ลงทนุ ทั 6งนี 6 กรณีลกูค้าที1เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

1,500 ล้านบาท (หรือ จํานวน 150 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั!งซื -อ ขายคืน และสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั!งซื -อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี 6ชวน ใบคําสั1งซื 6อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที1บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที1เปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที1ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั1งซื 6อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกับบริษัทจดัการ เพื1อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื 6อ ขาย และสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั1งซื 6อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุนอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 6งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 6  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ1งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื1นใดที1บริษัทจดัการกําหนดเพิ1มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื1อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลและเงื1อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ได้

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที1ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึ1งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื1นใดที1บริษัทจดัการกําหนดเพิ1มเติม  

ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั 6งแต่ 2 คนขึ 6นไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั 6น เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที1มีชื1อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 6งนี 6 
จะต้องเป็นไปตามเงื1อนไขที1ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซื 6อคืนหน่วยลงทนุที1เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื1อนไขเป็นไปตามที1กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั -นตํ!าของการสั!งซื -อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั -นตํ!าของการสั!งซื -อครั-งแรก มูลค่าขั -นตํ!าของการสั!งซื -อครั-งถัดไป 
500 บาท 500 บาท 

ซึ1งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินที1สั1งซื 6อหน่วยลงทนุ หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ1งเท่ากบัมลูค่าหน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั1งซื 6อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที1................ซึ1งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะ
ได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี1ยนแปลงมูลค่าขั 6นตํ1าของการสั1งซื 6อครั 6งแรก มูลค่าขั 6นตํ1าของการสั1งซื 6อครั 6งถดัไป ได้ในอนาคต 
เพื1อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที!เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั1งซื 6อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการ ภายในเวลา 15.30 น.  

(1.4)  ช่องทางการสั!งซื -อและการชําระเงินค่าสั!งซื -อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั!งซื -อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืนหน่วยลงทุนอื!น 

ผู้สั1งซื 6ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั1งซื 6อที1ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั1งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื 6อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 
กรุงศรีมิกซ์ 2TM” ซึ1งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซื 6อหน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ1ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารซิตี 6แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส์ เพื1อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื1อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที1บริษัทจัดการ
กําหนดเพิ1มเติม 

 กรณีสั! งซื -อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืน
หน่วยลงทุนอื!น 

ผู้ลงทุนที1ได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั1งซื 6อหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนี 6ได้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื 6อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สั1งซื 6อที1ได้ให้ไว้ตามวิธีการที1กําหนด ในกรณีที1เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซื 6อได้หรือรายการคําสั1งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั1งซื 6อหน่วยลงทนุนั 6น โดยผู้สั1งซื 6อสามารถใช้บริการสั1งซื 6อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

ผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทุนที1ได้ชําระเงินค่าสั1งซื 6อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั1งซื 6อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื 6อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื 6อหน่วยลงทุนได้เมื1อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื -อหน่วยลงทุน 

ผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที1สั1งซื 6อ หลังจากที1บริษัทจัดการได้รับใบคําสั1งซื 6อที1ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที1มีการสั1งซื 6อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที1จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั1งซื 6อก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที1ได้รับรายการซื 6อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั1งซื 6อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนที1สั1งซื 6อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทนุพร้อมกนั ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที1จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แต่บางส่วนหรือทั 6งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 6อหน่วยลงทุนส่วนที1ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อม
ดอกเบี 6ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั1งซื 6อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที1ผู้สั1งซื 6อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั -นตํ!าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั -นตํ!าของการสั!งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั -นตํ!า 
500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 

ในกรณีที1การสั1งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือตํ1ากว่าที1กําหนด หรือในกรณีที1จํานวนหน่วยลงทนุที1ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการ
ขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที1ปรากฏอยู่ในรายการที1บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคืนหน่วยลงทุนทั 6งหมดเท่าที1ปรากฏอยู่ในรายการที1บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 6น ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วย
ลงทนุตํ1ากว่าที1กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุทั 6งหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี1ยนแปลงมูลค่าขั 6นตํ1าของการสั1งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั 6นตํ1าของการสั1งขายคืน มูลค่า
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 6นตํ1า จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 6นตํ1าได้ในอนาคต เพื1อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง 
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(2.2) วันและเวลาการสั!งขายคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางต่างๆ ที1บริษัทจัดการกําหนดได้เดือนละ 2 ครั-งทุกวันที! 1 และวันที! 16 ของทุกเดือน กรณีที1
เป็นวนัหยดุให้เลื1อนเป็นวนัทําการถดัไป ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนัทําการก่อนวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน
เวลา 15.30 น. อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ1มจํานวนวนัทํารายการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนให้มากขึ 6น และ/หรือเปลี1ยนแปลงกําหนด
ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าให้น้อยกว่า 10 วนัทําการก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และหากมีการเปลี1ยนแปลงดังกล่าว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ โดยประกาศแจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง 

(2.3)  ช่องทางการสั!งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั1งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุให้ถูกต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 6งระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินที1ต้องการขายคืน เมื1อเจ้าหน้าที1ตรวจคําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที1จะส่งมอบสําเนาคําสั1ง
ขายคืนหน่วยลงทนุที1ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั1งขายคืนนั 6นได้
เสร็จสิ 6นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทนุที1รับซื 6อคืนภายในวนัทําการถดัจากวนัที1คํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุของสิ 6นวนัทําการซื 6อขายหน่วยลงทนุนั 6น ซึ1งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที1หกัออกจากผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั1งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที1บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน ทั 6งนี 6 เมื1อผู้ ถือหน่วยลงทุนมี
คําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั1งขายคืนนั 6นได้เสร็จสิ 6นสมบรูณ์แล้ว 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืน
หน่วยลงทุนอื!น 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที1ได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทนุของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ
ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้ โดยผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั1งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั1วโมง ทุกวนัทําการและวนัหยดุทํา
การซื 6อขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั1งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที1กําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื 6อขาย
นั 6น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนของสิ 6นวนัทําการซื 6อขายหน่วยลงทนุนั 6น ซึ1งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที1หกัออกจากผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั1งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงั
เวลาที1กําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการถัดไป ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะพิจารณา
ข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที1ปรากฏอยู่ที1บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั1งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที1ปรากฏอยู่ที1บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น  

เงื!อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สั1งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนอื1นที1
เปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั 6นตอนการสั1งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั 6งนี 6 ผู้สั1งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถูกต้อง
ภายหลงัจากที1ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั1งขายคืนแล้ว  

2)  เมื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั1งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั 6งสิ 6น  

3)  เอกสารใบบันทึกรายการที1พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั 6น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที1ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที1สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะหยุดระบบงานเป็นการชั1วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที1เกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื1นใดที1อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที1เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปิดการให้บริการชั1วคราวหรือถาวร ซึ1งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที1สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง  

  



หน้า 5 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื!นๆ ที!จะมีขึ -นในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ1มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื1นใดที1จะมีขึ 6นใน
อนาคต ซึ1งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขที1เกี1ยวข้องตามที1สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื1ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ1มเติมช่องทางดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้องให้ผู้ลงทนุ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ1มให้บริการ 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี 6 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั1งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชี
เงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื1นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี 6 ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงิน
เข้าบญัชีที1ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั1งจ่ายผู้ ถือหน่วยลงทุนและจดัส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที1อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที1นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั1งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื1อและที1อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ1งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั 6งนี 6 ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ 6นเงิน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที1นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที1บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอื1น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั1งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที1บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอื1น ทั 6งนี 6 ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ 6นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที1
นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

สามารถสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุได้ ปีละครั 6งทกุวนัที1 16 ของเดือนมกราคมของทกุปี กรณีที1เป็นวนัหยดุให้เลื1อนเป็นวนัทําการถดัไป และ
ให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” ซึ1งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวันและเวลาสับเปลี1ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและ/หรือกองทุน
ปลายทาง 

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ1มจํานวนวนัทํารายการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนให้มากขึ 6นก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และหากมีการเปลี1ยนแปลงดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ/หรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง 

(3.2) มูลค่าขั -นตํ!าในการสับเปลี!ยนเข้ากองทุน 
กรณีที1กองทุนนี 6เป็นกองทุนต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่ตํ1ากว่า
มลูค่าขั 6นตํ1าที1กําหนด ในกรณีที1การสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีตํ1ากว่ามลูค่าขั 6นตํ1าที1กําหนด หรือในกรณีที1
จํานวนหน่วยลงทุนที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี1ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที1ปรากฏอยู่ในรายการที1บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนทั 6งหมดเท่าที1ปรากฏอยู่ในรายการที1บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั 6น 
และในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีตํ1ากว่ามูลค่าขั 6นตํ1าที1กําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะรับสบัเปลี1ยนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 6งหมด เมื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที1บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมูลค่า
ขั 6นตํ1า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั 6นตํ1าของการสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ผู้ลงทนุสามารถสั1งสบัเปลี1ยนเข้ากองทนุโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั 6นตํ1าในการซื 6อหน่วยลงทุนตามที1ระบุใน
หวัข้อ “การสั1งซื 6อหน่วยลงทนุ” 
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(3.3)  ช่องทางการสับเปลี!ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี!ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื -อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุได้ที1บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 6งระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที1ต้องการสบัเปลี1ยน เมื1อเจ้าหน้าที1
ตรวจสอบคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที1จะส่งมอบสําเนาคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุที1ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี!ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื -อคืนหน่วยลงทุนอื!น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั1งสบัเปลี1ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้  

ผู้สั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั1งสบัเปลี1ยนนั 6นได้เสร็จสิ 6นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น 
ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที1จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนได้เมื1อมี
เหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื -อคืนกรณีสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี 6เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที1ใช้เพื1อคํานวณราคารับซื 6อคืนของวนัทําการ
สบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื1นๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทนุปลายทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที1ใช้เพื1อคํานวณราคาขายของวนัทําการก่อน
วนัที1กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่าย
อื1นๆ (ถ้ามี)  

อนึ1ง มลูค่าหน่วยลงทนุที1ใช้คํานวณราคาขายและรับซื 6อคืนในการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูค่าที1ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 

(3.5) เงื!อนไขในการสับเปลี!ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งแรก เป็นการชั1วคราวและ/หรือถาวรในกรณี
ที1บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื1อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตอืุ1นใดตามที1บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิด
รับคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที1สิ 6นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที1 30 กนัยายน ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที!มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื1องจากกองทุนนี 6จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี 6และ/หรือตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากการเปลี1ยนแปลงของ
ราคาหุ้นและ/หรือตราสารหนี 6ที1กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ อนัเนื1องมาจากการเปลี1ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผู้ออกหุ้นและ/หรืออตัราดอกเบี 6ยหรือฐานะ
ทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร 

9.  การเลื!อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื1อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที1มีคําสั1งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที1กําหนดไว้ใน
โครงการ ซึ1งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 6  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื1อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที1เข้าเหตดุงัต่อไปนี 6 โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตทุี1ทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที1ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ1งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที1บริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคารับ

ซื 6อคืนหน่วยลงทนุที1ถกูต้องตั 6งแต่หนึ1งสตางค์ขึ 6นไปและคิดเป็นอตัราตั 6งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุที1ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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2.  การเลื1อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 6  
(1)  เลื1อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั1งขายคืนหน่วยลงทุนนั 6น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที1มีคําสั1งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื1อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื1นและผู้ลงทนุทั1วไปให้ทราบเรื1องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื1อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั 6งจัดส่งรายงานที1แสดงเหตผุลของการเลื1อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะมอบหมาย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื1อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั1งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุนั 6น 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที1ส่งคําสั1งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื -อคืนหรือสับเปลี!ยนหน่วยลงทุนตามคําสั!งที!รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั1งซื 6อ และ/หรือคําสั1งสบัเปลี1ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี 6  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะปิดรับคําสั1งซื 6อ และ/หรือคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งแรก เป็นการชั1วคราวหรือถาวรก็ได้
ตามที1บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั1งซื 6อและ/หรือคําสั1งสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ โดยจะ
ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1เกี1ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั1งซื 6อหน่วยลงทนุของผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 6โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั1งซื 6อที1จะมีผลให้ผู้สั1งซื 6อหน่วยลงทนุรายนั 6นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื1อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที1ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั1งซื 6อหน่วยลงทนุ 
และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ1งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

3.  ในกรณีที1บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที1ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที1จะปฏิเสธการ
สั1งซื 6อหน่วยลงทนุ ตั 6งแต่วนัทําการซื 6อขายถัดจากวนัที1จําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนที1จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที1จะทําการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที1สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื1ออิเล็กทรอนิกส์ที1
เกี1ยวข้อง 

11.  ช่องทางที!ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี!ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื -อคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี1ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที!ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ!มเติมเกี!ยวกับกองทุนรวมนี - 

ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ1มเติมเกี1ยวกบักองทนุรวมนี 6 รวมถึงสามารถดขู้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการ
ได้ที1สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 8 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ปัจจัยความเสี!ยงของกองทุนรวม 

1.  ความเสี!ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี1ยงที1เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอนัเนื1องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร  รวมทั 6งความสามารถในการ
ทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ1งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื 6อขายของตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที1ลงทุน  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี1ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ ออกตราสาร เพื1อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที1เกี1ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ1าเสมอ หากมีการเปลี1ยนแปลงผลการดําเนินงาน
หรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี1ยนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 

2.  ความเสี!ยงจากความสามารถในการชําระหนี -ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี1ยงจากการที1บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี 6ยได้ตามที1กําหนดหรือชําระไม่ครบตามจํานวนที1ได้สญัญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึ 6น จะส่งผลให้ตราสารที1ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี 6ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื1อถือของผู้ออกตราสารเป็น
ประจําสมํ1าเสมอ หากมีการเปลี1ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี1ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.  ความเสี!ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตราสารหนี 6และ/หรือตลาดหุ้ นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ 6นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี 6ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพื 6นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื 6อขายตราสารหนี 6หรือตลาดหุ้น เป็นต้น ซึ1งส่งผลให้ราคาตราสารหนี 6หรือราคา
หุ้นที1กองทนุได้ลงทนุไว้อาจเพิ1มขึ 6นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที1เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ1งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี!ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เนื1องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี 6และตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจบุนัซึ1งเป็นตลาดที1กําลงัพฒันา ตราสารหนี 6หรือหุ้นต่าง ๆ ที1กองทนุลงทนุอาจ
ขาดสภาพคล่อง โดยการซื 6อขายเปลี1ยนมือของตราสารมีจํานวนครั 6งและปริมาณน้อย ซึ1งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที1ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที1
คาดหวงัเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์ที1มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื1อให้มีความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ  ทั 6งนี 6 แนวทางการบริหารความเสี1ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ 6นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจดัการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

5.  ความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื1องจากกองทุนนี 6อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซึ1งจะไม่เกินร้อยละ 10 ของ NAV จึงอาจมีความเสี1ยงที1เกิดจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี1ยน
เงินตราต่างประเทศได้ เช่น กรณีที1ค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 6นจากวนัที1กองทุนเข้าลงทุนเมื1อเทียบกับสกลุเงินต่างประเทศที1เข้าลงทุนนั 6น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศเมื1อคํานวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงิน
บาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเมื1อคํานวณ
เป็นสกลุเงินบาทมากขึ 6น 

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าเพื1อป้องกนัความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ1ง
จะลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื1อป้องกันความเสี1ยงที1เกี1ยวข้องกับอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที1อาจเกิดขึ 6นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที1ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคญั และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี1ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที1เพิ1มขึ 6นทั 6งนี 6 การป้องกันความ
เสี1ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี1ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี1ยงได้ทั 6งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที1มากขึ 6น 
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6.  ความเสี!ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื -อขายล่วงหน้า (Derivative Risk):  

เป็นความเสี1ยงที1เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื1อป้องกันความเสี1ยงจากอัตราแลกเปลี1ยนเงิน ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้
เครื1องมือป้องกนัความเสี1ยงดงักล่าว กรณีที1มีการใช้เครื1องมือป้องกนัความเสี1ยง อาจป้องกนัความเสี1ยงไม่ได้ทั 6งหมด 

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี1ยงดงักล่าวให้เหมาะสม เพื1อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.  ความเสี!ยงของคู่สัญญาซื -อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า โดยที1บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สญัญาที1กระทํานอกศูนย์สญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี1ยงที1คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี1ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินที1ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือ 4 อนัดบัแรก หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญา
ซื 6อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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เครื!องมือบริหารความเสี!ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1.  เครื!องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที!ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที!กําหนด (liquidity fee): 

กองทุนรวมทั!วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ: 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ!มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื1อนไข : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee 
ที1เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี1ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที1จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี 6ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 6ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื1นที1บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที1มีผลเริ1มใช้
เครื1องมือนี 6 ให้รวมทกุคําสั1งทํารายการที1เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขของเครื1องมือที1บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที1มีผล 

ข้อสงวนสิทธิ~ : 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะปรับเพิ1มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที1เก็บจริง โดยปรับเพิ1มได้ไม่เกินอตัราสูงสดุที1กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ1ม
ระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี1ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที1จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี 6 ได้ตามที1
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี 6ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื1นที1
บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที1มีผลเริ1มใช้เครื1องมือนี 6 ให้รวมทุกคําสั1งทํารายการที1เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื1อนไขของเครื1องมือที1บริษัทจัดการ
ได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที1มีผล 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื1อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที1แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื1องต่างๆ ที1เกี1ยวข้องการการใช้เครื1องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการที1รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื1นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื1องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขการใช้เครื1องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื1องมือ : 

1.  Liquidity Fee ที1แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือนี 6 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที1เกี1ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที1
เปลี1ยนแปลงไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที1ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที1ลงทนุ
หรือกองทนุปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื1อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื1นใดเพื1อเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื1อป้องกันความเสี1ยง รวมถึงปัจจัยอื1นๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรัพย์ที1กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื1อนไข ณ ขณะนั 6น ๆ 

3.  ในกรณีที1มีการใช้เครื1องมือ Liquidity Fee นี 6 บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ1มเติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณ
ที1สะท้อนต้นทนุในการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ1มค่าธรรมเนียมการซื 6อขายหน่วยลงทุนที1สะท้อนต้นทนุในการ
ซื 6อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกบัเครื1องมือในการบริหารความเสี1ยงสภาพคล่องอื1นได้ 

4.  ในกรณีที1มีการใช้เครื1องมือ Liquidity Fee นี 6 เงินจาก Liquidity Fee ที1เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื1องมือนี 6มีวตัถุประสงค์
เพื1อบรรเทาผลกระทบทางลบที1อาจเกิดขึ 6นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที1ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื1องมือนี 6ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื1อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื1องมือนี 6 เพื1อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที1มีนยัยะสําคญัที1เกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที1
ทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

  



หน้า 11 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที!สะท้อนต้นทุนในการซื -อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั!วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : �  Full swing pricing �  Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ!มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื1อนไข : 

1.  บริษัทจัดการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที1
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจัดการกําหนด ซึ1งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื1อนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที1เปลี1ยนแปลง
ไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที1ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที1ลงทุนหรือกองทุน
ปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื1อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื1นใดเพื1อเสริมสภาพคล่องของกองทุน
รวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื1อป้องกนัความเสี1ยง รวมถึงปัจจยัอื1นๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที1กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื1อนไข ณ ขณะนั 6นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที1กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรัพย์ที1ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื 6อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการรวมถึงปัจจัยอื1น ๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ1ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื1องมือในการบริหารความ
เสี1ยงสภาพคล่องอื1นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ~ : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื1องต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องการการใช้เครื1องมือ 
Swing Pricing ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการที1ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื1นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปรับเพิ1มหรือลดอตัรา Swing Factor ที1เก็บจริง ได้ตามที1บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ1งจะปรับเพิ1มไม่เกินอตัราสงูสดุที1ระบุ
ไว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะนําค่าซื 6อหน่วยลงทนุที1ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 6อหน่วยลงทุนในวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนํายอดซื 6อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื1องต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องการใช้เครื1องมือ swing pricing ในวนั
ทําการนั 6น ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะไม่เปลี1ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที1ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที1เกี1ยวข้องกับการใช้เครื1องมือ 
swing pricing ในวนัทําการนั 6น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 6อหน่วยลงทุนทั 6งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 6นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื 6อหน่วยลงทนุที1ชําระด้วยเช็คที1เรียกเก็บไม่ได้นั 6น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื1องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขการใช้เครื1องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื1องมือ : 

1.  Swing Pricing ที1แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือนี 6 

2.  ในกรณีที1บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื 6อขายใดที1สัดส่วนของมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 6งหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที1บริษัทจดัการกําหนด โดยที1มลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื 6อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี1ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที1บริษัทจัดการ
กําหนด 

3.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื1องมือนี 6 เพื1อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที1มีนยัยะสําคญัที1เกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที1
ทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 
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 ค่าธรรมเนียมการซื -อขายหน่วยลงทุนที!สะท้อนต้นทุนในการซื -อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) : 

กองทุนรวมทั!วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ!มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื1อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที1มีอํานาจอื1น 
ทั 6งนี 6 การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจัยที1เกี1ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื1อนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที1เปลี1ยนแปลงไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที1ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที1ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่าย
การทําธุรกรรม REPO เพื1อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื1นใดเพื1อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตรา
สารอนุพนัธ์เพื1อป้องกันความเสี1ยง รวมถึงปัจจัยอื1นๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที1กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจยัที1
เกี1ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจยัที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื1อนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที1กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที1ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื 6อขาย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื1นๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ1ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื1องมือในการบริหารความเสี1ยงสภาพคล่องอื1นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ~ : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื1องต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องการการใช้เครื1องมือ 
ADLs ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการที1ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื1นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะนําค่าซื 6อหน่วยลงทนุที1ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 6อหน่วยลงทนุในวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือ ADLs และบริษทั
จดัการจะนํายอดซื 6อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื1องต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้องการการใช้เครื1องมือ ADLs ในวนัทําการนั 6น ทั 6งนี 6 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะไม่เปลี1ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที1ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที1เกี1ยวข้องกบัการใช้เครื1องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั 6น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 6อหน่วยลงทนุทั 6งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 6นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื 6อหน่วยลงทุนที1ชําระ
ด้วยเช็คที1เรียกเก็บไม่ได้นั 6น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที1ทํารายการซื 6อหน่วยลงทุนและสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝั1งใดฝั1งหนึ1งที1เกิน ADLs Threshold ที1บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะพิจารณา
กําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที1แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที1จะมีข้อกําหนดเพิ1มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที1ทํารายการซื 6อหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที1บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะปรับเพิ1มหรือลดอตัรา ADLs ที1เรียกเก็บ ซึ1งจะปรับเพิ1มไม่เกินอตัราสงูสดุที1ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 6ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื1นที1บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที1มีผลเริ1มใช้เครื1องมือนี 6 
ให้รวมทกุคําสั1งทํารายการที1เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขของเครื1องมือที1บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที1มีผล 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื1องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขการใช้เครื1องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื1องมือ : 

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที1แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือนี 6 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื 6อขายใดที1สดัส่วนของมลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 6งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที1บริษัทจดัการกําหนด โดยที1มลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ คํานวณ
จากมลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที1บริษัทจดัการกําหนด 
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3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี 6 

(1)  มลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื 6อหน่วยลงทุนและสบัเปลี1ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี1ยนออก ซึ1งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที1ต่างกนั 

4.  ในกรณีที1มีการใช้เครื1องมือ ADLs นี 6 ADLs ที1เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เครื1องมือนี 6มีวตัถปุระสงค์เพื1อบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที1อาจเกิดขึ 6นกบัผู้ ถือหน่วยที1ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื1องมือนี 6ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื1อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื1องมือนี 6 เพื1อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที1มีนยัยะสําคญัที1เกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที1
ทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

2. การกําหนดเงื!อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั!งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที!ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period): 

กองทุนรวมทั!วไป 

เมื!อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ!มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื1อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั 6นๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที1มีมลูค่าที1ขายคืน และ/หรือสบัเปลี1ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื1องมือในการบริหารความเสี1ยงสภาพคล่องอื1นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ~ : 

1.  ในกรณีที1มีการใช้ Notice period และมีเหตุที1ทําให้ต้องใช้เครื1องมืออื1นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปฏิบตัิกับคําสั1งที1ได้จาก Notice period นั 6น
เช่นเดียวกับคําสั1งที1ได้ตามปกติในวนัที1ทํารายการด้วย ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื1องมืออื1น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื1องมืออื1น ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะปรับเพิ1มหรือลด Notice period ได้ตามที1บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ1งจะปรับเพิ1มไม่เกิน Notice period สงูสดุที1กําหนดไว้
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนังสือชี 6ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื1นที1บริษัทจดัการ
กําหนด โดยในวนัที1มีผลเริ1มใช้เครื1องมือนี 6 ให้รวมทุกคําสั1งทํารายการที1เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขของเครื1องมือที1บริษัทจัดการได้รับมาระหว่าง
เวลาทําการของวนัที1มีผล 

3.  บริษัทจัดการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุที1ยงัไม่ได้ถูกนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที1บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื1องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขการใช้เครื1องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื1องมือ : 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือนี 6 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที1บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที1เกี1ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที1มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที1เกี1ยวข้องเท่าที1สามารถทําได้เพื1อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื1อนไข ณ ขณะนั 6นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของ
กองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที1กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที1ลงทนุ ปริมาณการทํารายการ
ซื 6อขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื1นๆ ที1อาจเกิดขึ 6นในอนาคตที1มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate): 

กองทุนรวมทั!วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ!ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ!มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื1อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนด Redemption Gate ขั 6นตํ1าไม่ตํ1ากว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที1บริษัทจดัการ
กําหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที1บริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมที1เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non - Dealing date ที1กองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีที1บริษัทจดัการกําหนดเงื1อนไขเพื1อบ่งชี 6สถานการณ์ที1ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซื 6อ
ขายใดที1 สดัส่วนของมลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 6งหมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold 
ที1บริษัทจดัการกําหนด โดยที1มลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจาก มลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี1ยน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี1ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั1งรับซื 6อคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนออก ณ วนัที1ใช้ Redemption Gate  

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั 6งแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ1ากว่า Redemption 
Gate ขั 6นตํ1า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที1ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั1งรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี1ยนออกส่วนที1เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับคําสั1งรับซื 6อ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี1ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั1งรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจดัการจะทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี1ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทุน ทั 6งนี 6 เว้นแต่กรณีที1กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี1ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที1ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื1อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวนัที1มีผลเริ1มใช้เครื1องมือนี 6 ให้รวมทุกคําสั1งทํารายการที1
เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขของเครื1องมือที1บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที1มีผล 

9.  ในกรณีที1มีการใช้เครื1องมือ Redemption Gate นี 6 บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื1องมือในการบริหารความเสี1ยงสภาพคล่องอื1นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ~ : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะปรับเพิ1มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที1บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ1ากว่า Redemption Gate ขั 6น
ตํ1าที1ระบใุนโครงการ ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที1บริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที1ประกาศใช้ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที1จะเปลี1ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที1กําหนด การใช้เครื1องมืออื1นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั 6งนี 6 ในกรณีที1ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที1เหลือได้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั1งขายคืนหน่วยลงทนุทั 6งหมดที1ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที1ถกูยกเลิกคําสั1งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที1จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื1องต่างๆ ที1เกี1ยวข้องการการใช้เครื1องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการที1ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื1นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื1องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื1อนไขการใช้เครื1องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื1องมือ : 

1.  Redemption Gate ที1แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที1มีการใช้เครื1องมือนี 6 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที1เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจ
กําหนดเงื1อนไขเพื1อบ่งชี 6สถานการณ์ที1ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
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3. การไม่ขายหรือไม่รับซื -อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั!งที!รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั!งซื -อหรือคําสั!งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื1อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงับการซื 6อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื 6อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั1งที1รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั1งซื 6อหรือคําสั1งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ1นใดดงัต่อไปนี 6 ซึ1งไม่เกินกว่ากรณีที1ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั1งซื 6อหน่วยลงทุนที1รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั1งซื 6อหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื1องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี 6 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั 6น ๆ มีส่วนเกี1ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ1งดงันี 6 

(1)  การกระทําที1เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี1ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําที1เป็นการปฏิบตัิตามคําสั1งเกี1ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื1อทราบข้อเท็จจริงเกี1ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี1ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื1นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื1องมาจาก การที1บริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซื 6อขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ที1เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า ซึ1งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื1อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที1ปรากฏข้อเท็จจริงซึ1งบริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชื1อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ1ง ดงัต่อไปนี 6 และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ1งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที1จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการ ซื 6อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที1จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด ทั 6งนี 6 กรณีที1เป็นกองทุนรวมที1มีกําหนดระยะเวลาการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ1งกองทนุรวมเปิดให้รับซื 6อคืนหน่วยลงทนุเท่านั 6น 

ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ1ง หากบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื1อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าการ
เลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที1เหลืออยู่เนื1องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที1มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
และผู้ ถือหน่วยลงทนุที1เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั 6น 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที1กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที1สมเหตสุมผล เมื1อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการ
คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที1มีชื1ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที1ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที1จะ
ได้รับเงินภายหลงัจากที1สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั 6นได้ ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที1สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

 
คําเตือนเกี!ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี 6ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 6มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชี 6ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที1เสนอขายนั 6น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื1นเพื1อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั เช่นเดียวกนักบัที1บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื1นเพื1อกองทนุรวม ซึ1งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม ทั 6งนี 6 ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื1นเพิ1มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื!อนไขที!ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี -อาจถูกจาํกัดสิทธิ 

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที1จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดของกองทนุรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที1
เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื1อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที1เกินดงักล่าว  

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที!มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ -น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที1เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com 

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทนุนี 6ไม่อนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โอน จํานํา หรือนําหน่วยลงทนุไปเป็นประกนัใด ๆ 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมนี 6จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื1อผู้ เปิดบญัชีกองทนุในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ1งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ1งเท่านั 6น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที!ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที!กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที1บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที1สํานกังานของบริษัทจัดการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
ของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 
สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2128-2316 

 กองทุนรวมนี 6มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที1บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 6 และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที1เกี1ยวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  ภูมิลําเนาเพื!อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที!ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื1น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที1อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลําเนา เพื1อบริษัทจดัการจะ
ได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี!ยวกับบุคคลที!เกี!ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลที!เกี!ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 รายชื1อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื1อดงัต่อไปนี 6 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ~ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ 
(9) นางสาวสายสนุีย์ หาญประเทืองศลิป์  

 รายชื1อคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื1อดงัต่อไปนี 6 

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อิ1มพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

   

- จํานวนกองทนุรวมทั 6งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 154 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 385,405 ล้านบาท 

 รายชื1อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื!อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที1กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื 6ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที1กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที1ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที1ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ1งนํ 6าใจ ประธานเจ้าหน้าที1ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 6 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื1นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที1ฝ่ายบริหารความเสี1ยงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
(14) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ~พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ~ อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร์ ด้วงสงัข์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ~  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื1อผู้ จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที1เกี1ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั 6งหน้าที1ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักล่าว 

การลงทุนในตราสารหนี - 

ชื!อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที!ความรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ1งนํ 6าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการ

จดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital 
(Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
- Credit Research Analyst 
 

นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา, 
CFA 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ธนชาต จํากดั 
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิ1ง 
ประเทศไทย จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
 

นายเอกพจน์ ภู่วิบลูย์พาณิชย์, 
CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- สํานกังานประกนัสงัคม 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
- เจ้าหน้าที1ลงทนุ 
 

การลงทุนในตราสารทุน 

ชื!อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที!ความรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
Carnegie Mellon University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที1วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ~พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester 
Institute of Technology, New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที1ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที1วิเคราะห์สินเชื1อ 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื1อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent)  

ไม่มี 

 รายชื1อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื1อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2128-2316 

ทั 6งนี 6 นอกจากหน้าที1ตามที1กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 6งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที1ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื1อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 
  

 รายชื!อผู้สอบบัญชี ที!อยู่ 

1 
2 
3 

นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสาว สภุาภรณ์ มั�งจิตร 
นางสาว กมลเมตต์  กฤตยาเกียรณ์     

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั1นแนล จํากดั  
เลขที1 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553   
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM 

ส่วนที! 1 : อัตราส่วนการลงทุนที!คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 6นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน  
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ1ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่เกิน 10% 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที1ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ1งดงันี 6 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 6งนี 6 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที1รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื1อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 
5.1 เป็นตราสารหนี 6 ตราสารกึ1งหนี 6กึ1งทนุ หรือตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง ที1ผู้ออก
จดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที1ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที1มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ1งดงันี 6 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั1วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที1เป็นตราสารที1มีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัที1ลงทนุ และไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี 6 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื1อที1อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื1อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที1เป็นตราสารที1มีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที1ลงทนุ ต้องขึ 6น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของตราสารที1ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี 6 
6.1 ตราสารทนุที1จดทะเบียนซื 6อขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั1วไปของ 
SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที1ผู้ออกตราสารอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุี1อาจทําให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื 6อขายใน SET) 
6.2 ตราสารทนุที1ออกโดยบริษัทที1จดัตั 6งขึ 6นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึ1งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว
ซื 6อขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สาํหรับผู้ลงทนุทั1วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที1อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี1อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื 6อขายใน SET) 
6.3 หุ้นที1อยู่ในระหว่าง IPO เพื1อการจดทะเบียนซื 6อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6  
6.4.1 เป็นตราสารหนี 6 ตราสารกึ1งหนี 6กึ1งทนุ หรือตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง ที1ผู้
ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 6นในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตั 6งขึ 6น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที1ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินที1ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที1มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ1งดงันี 6 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั1วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที1เป็นตราสารที1มีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัที1ลงทนุ และไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องบคุคลดงันี 6 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที1ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที1มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที1เป็นตราสารที1มีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที1ลงทนุ ต้องขึ 6น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ที1มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี 6 ที1คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย property ที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 
6.7.1 จดทะเบียนซื 6อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื1อการจดทะเบียนซื 6อขายในกระดานซื 6อ
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั1วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที1อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี1อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 6อขายใน SET) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที1ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื 6นฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที1สํานกังาน
กําหนด 
6.8 หน่วย private equity ที1จดทะเบียนซื 6อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื1อจดทะเบียนซื 6อ
ขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั1วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือของตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที1อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี1อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 6อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.9 หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที1จดทะเบียนซื 6อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื1อการจดทะเบียนซื 6อขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั1วไป
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวที1อยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุี1อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 6อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7. หน่วย property ในประเทศของกองทุนที1มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พื 6นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที1
สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินที1ลงทนุใน benchmark + 5% 

8. ทรัพย์สินอื1นนอกเหนือจากที1ระบใุนข้อ 1. – ข้อ 7. (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกี1ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื1อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที! 2 : อัตราส่วนการลงทุนที!คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที1อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ1งดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินที1ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกี1ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื1อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที! 3 : อัตราส่วนการลงทุนที!คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั?วแลกเงินหรือตั?วสญัญาใช้เงิน ที1นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั1งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี 6 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที1มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื1อที1อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที1กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ~มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี1ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที1มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี1ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที1อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั 6งนี 6 เฉพาะกองทนุรวมที1มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี 6 
2.1  ตั?วแลกเงิน หรือตั?วสญัญาใช้เงิน ที1มีเงื1อนไขห้ามเปลี1ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที1กฎหมายกําหนด หรือมีเงื1อนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายลว่งหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า
แฝงซึ1งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที1กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนี 6ที1ออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที1มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.4  total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี 6 แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 6 ตราสารกึ1งหนี 6กึ1งทนุ หรือตรา
สารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง ที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 
2.4.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที1 1 : อตัราส่วนการลงทนุที1คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํ1ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

6. หน่วย property ในประเทศ ไม่เกิน 15% 

7. total SIP ซึ1งได้แก่  
7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที1 1 : อตัราส่วนการลงทนุที1คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสารหนี 6 ตราสารกึ1งหนี 6กึ1งทนุ หรือตราสารที1มีสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง ที1มีอนัดบั
ความน่าเชื1อที1ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที1ตํ1ากว่าที1สามารถลงทนุได้ (non-
investment grade/unrated)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

8. derivatives ดงันี 6 
 

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที1มีวตัถปุระสงค์เพื1อการลดความเสี1ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี1ยงที1มีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที1มิใช่เพื1อการลดความเสี1ยง (non-hedging) global exposure limit  
กรณีกองทนุรวมไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ที1เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื1อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี1ยวกบั product limit 
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ส่วนที! 4 : อัตราส่วนการลงทุนที!คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที!ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ1ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั ต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั 6งหมดของบริษัทนั 6น 

2. ตราสารหนี 6 และตราสารกึ1งหนี 6กึ1งทนุ ของผู้ออกรายใดรายหนึ1ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี 6ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี 6ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 6สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั 6น ตามที1เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั 6งนี 6 ในกรณีที1ผู้
ออกตราสารมีหนี 6สินทางการเงินที1ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี 6สินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนี 6สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 6สินทางการเงินนั 6น
จะต้องเป็นข้อมูลที1มีการเผยแพร่เป็นการทั1วไป และในกรณีที1ผู้ออกตราสารไม่มีหนี 6สิน
ทางการเงินตามที1เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดรวมถึงกรณี
ยงัไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั 6งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี 6ของผู้ออกรายนั 6นเป็นราย
ครั 6ง เว้นแต่ในกรณีที1ผู้ ออกตราสารได้มีการยื1นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2 ในกรณีที1กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี 6โดยเป็นตราสารที1ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ1ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื1อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั 6ง เว้นแต่กรณีที1ผู้ออกตรา
สารได้มีการยื1นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที1ออกโดยบคุคลดงันี 6 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื1อที1อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื1อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที1ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที1มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ1ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 6งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที1ออกหน่วยนั 6น  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 6งขึ 6นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ1ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั 6งหมดของกองทนุ property ที1ออกหน่วย
นั 6น เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุที1มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 6งขึ 6นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

5. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั 6งหมดของกองทนุ private equity 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที!เรียกเก็บจากผู้ซื -อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที!เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

รายการที!เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั-งหมดที!ประมาณการได้  ไม่เกิน 4.1195 0.8936 0.8782 0.8695 
o ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.1400 0.6420 0.6420 0.6420 
o ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0535 0.0414 (4) 0.0321 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 
o ค่าธรรมเนียมที1ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
o ค่าใช้จ่ายที1เกี1ยวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ไม่เกิน 0.5350 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
o ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.1070 - - - 
o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที1จ่ายจริง 0.0365 0.0343 0.0349 
o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที!ประมาณการไม่ได้        
o ค่าใช้จ่ายที1เกี1ยวเนื1องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ตามที1จ่ายจริง 0.0011 - - 
o ค่าธรรมเนียมอื1น ๆ ไม่เกิน 1.7120 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั -งหมด ไม่เกิน 4.1195 0.8936 0.8782 0.8695 
ค่าใช้จ่ายในการซื -อขายหลักทรัพย์ ตามที1จ่ายจริง - - - 
     

ค่าธรรมเนียมที!เรียกเก็บจากผู้ สั! งซื -อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการที!เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์ที1เรียกเก็บจากผู้ ทํารายการ เมื1อ 
มีการสั1งซื 6อ ขาย หรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุ (เก็บเข้ากองทนุ) (2) 

ไม่เกิน 0.30 0.035 (3) 0.030 0.030 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000  
หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย  

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย  

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย  

หมายเหตุ :  

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที1เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั1งซื 6อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราที1รวมภาษีมูลค่าเพิ1มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื1นใดแล้ว 

(2) เฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์ จะเริ1มจัดเก็บจากผู้ ถือหน่วยทนัที เมื1อมีการสั1งซื 6อ ขายคืน หรือสบัเปลี1ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครั 6งแรก 
กองทนุจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี 6 โดยคํานวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ และนําเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

(3) เรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.030 มีผลบงัคบัใช้ตั 6งแต่วนัที1 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
(4) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั 6งแต่วนัที1 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน ณ  30 กันยายน 2565 

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  187,204,100.69 95.36 

     หุ้นสามญั    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์    
             กระดาษและวสัดกุารพิมพ์ 

 
155,800.00 0.08 

             การแพทย์  2,096,368.00 1.07 

             ขนส่งและโลจิสติกส ์  2,655,792.00 1.35 

             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื1อสาร 
 

2,525,250.00 1.29 

             ธนาคาร  4,485,225.00 2.28 

             ธุรกิจการเกษตร  113,100.00 0.06 

             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 
 

757,330.00 0.39 

             พลงังานและสาธารณปูโภค  4,627,120.00 2.36 

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  1,860,495.60 0.95 

             พาณิชย์  4,080,197.60 2.08 

             วสัดกุ่อสร้าง 
 

647,745.00 0.33 

             สื1อและสิ1งพิมพ์  222,240.00 0.11 

             อาหารและเครื1องดื1ม  2,016,410.00 1.03 

     พนัธบตัรรัฐบาลและตั?วเงินคลงั 
   

             อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  6,790,193.22 3.46 

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี  16,833,751.71 8.57 

             อายคุงเหลือมากกว่า 3 ปี  5,075,044.69 2.59 

     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
   

             อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  55,895,274.06 28.47 

             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี  19,844,104.00 10.11 

     หุ้นกู้  
   

         TRIS    
             Rate AA+  3,825,891.54 1.95 

             Rate AA  713,254.04 0.36 

             Rate AA- 
 

5,052,310.46 2.57 

             Rate A+  10,761,867.18 5.48 

             Rate A  11,473,797.98 5.84 

             Rate A- 
 

20,939,509.85 10.67 

     เงินฝากธนาคาร    
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  3,755,622.43 1.91 

         FITCH_TH-LONG 
   

             Rate AAA  406.33 0.00 
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รายละเอียดการลงทุน ณ  30 กันยายน 2565 (ต่อ) 

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  9,523,932.23 4.85 

     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 
9,523,932.23 4.85 

สัญญาซื -อขายล่วงหน้า   (96,844.00)  (0.05) 

     สญัญาที1อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี1ยน-สญัญาแลกเปลี1ยนเงินตรา
ต่างประเทศ    
         FITCH-LONG 

   
             Rate AA+   (96,844.00)  (0.05) 

อื!นๆ   (298,590.80)  (0.16) 

     ลกูหนี 6  238,804.99 0.12 

     เจ้าหนี 6   (332,111.58)  (0.18) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (205,284.21)  (0.10) 
    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  196,332,598.12 100.00 

 
 

 
 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ  30 กันยายน 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 104,438,367.68 53.19 

(ข)  ตราสารที1ธนาคารที1มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น 
ผู้ออก ผู้สั1งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 6าประกนั 

0.00 0.00 

(ค)  ตราสารที1มีบริษัทที1ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง  
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ 6าประกนั 

52,766,631.05 26.88 

(ง)  ตราสารที1มีบริษัทที1ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือในระดบัที1ตํ1ากว่า  
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ 6าประกนั 

0.00 0.00 

 

สดัสว่นเงินลงทนุขั 6นสงูต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที1บริษัทจดัการตั 6งไว้ในแผนการลงทนุสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 % 
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รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื!อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ  30 กันยายน 2565 

ประเภท  ผู้ออก 
ผู้คํ -า/ผู้รับรอง 
/ผู้สลักหลงั 

วันครบกําหนด 
อันดับความ
น่าเชื!อถือ 

มูลค่าหน้าตัoว 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

หลักทรัพย์ในประเทศ      

1  ตั?วเงินคลงั บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 15 กมุภาพนัธ์ 2566 AA 3,000,000.00 2,989,340.76 
2  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 16 มิถนุายน 2566  3,700,000.00 3,800,852.46 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2566  2,500,000.00 2,539,400.68 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2567  9,200,000.00 9,060,915.78 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2567  3,900,000.00 3,871,811.77 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2568  1,400,000.00 1,361,623.48 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2569  3,300,000.00 3,277,292.93 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2570  1,600,000.00 1,494,502.18 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2571  300,000.00 303,249.58 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 6 ตลุาคม 2565  3,000,000.00 2,999,778.09 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 3 พฤศจิกายน 2565  7,000,000.00 6,995,762.27 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 10 พฤศจิกายน 2565  18,500,000.00 18,488,046.04 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 17 พฤศจิกายน 2565  2,000,000.00 1,998,281.60 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 ธันวาคม 2565  6,000,000.00 5,989,974.60 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 มีนาคม 2566  14,500,000.00 14,439,866.91 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 24 พฤษภาคม 2566  5,000,000.00 4,983,564.55 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 พฤศจิกายน 2566  20,000,000.00 19,844,104.00 
3  หุ้นกู้  บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี1  8 พฤศจิกายน 2569 AA+ 3,900,000.00 3,825,891.54 
   บมจ.เซ็นทรัลพฒันา  2 พฤษภาคม 2566 AA 700,000.00 713,254.04 
   บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  12 ตลุาคม 2566 AA- 5,000,000.00 5,052,310.46 
   บมจ. ซีพ ีออลล์  16 มิถนุายน 2567 A+ 1,500,000.00 1,487,904.10 
   บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร  22 มกราคม 2569 A+ 1,600,000.00 1,584,100.95 
   บมจ.บ้านป ู  27 มกราคม 2568 A+ 4,700,000.00 4,595,051.82 
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  20 ตลุาคม 2566 A+ 1,000,000.00 1,010,902.86 
   บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  26 เมษายน 2567 A+ 2,100,000.00 2,083,907.45 

   ทรัสต์เพื1ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี 6 

 24 มิถนุายน 2567 A 2,600,000.00 2,575,946.88 

   
ทรัสต์เพื1ออตุสาหกรรม เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี 6 

 16 ธันวาคม 2567 A 1,800,000.00 1,770,026.87 

   บมจ.พฤกษา โฮลดิ 6ง  27 พฤษภาคม 2567 A 1,600,000.00 1,585,310.88 
   บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  22 กรกฏาคม 2567 A 1,500,000.00 1,480,783.44 
   บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี  31 มีนาคม 2568 A 1,100,000.00 1,076,179.11 
   บมจ.ควอลิตี 6เฮาส์  27 พฤศจิกายน 2565 A- 1,700,000.00 1,716,038.98 
   บมจ.ควอลิตี 6เฮาส์  3 มีนาคม 2567 A- 2,000,000.00 1,997,360.48 
   บมจ.ควอลิตี 6เฮาส์  8 มิถนุายน 2567 A- 3,600,000.00 3,550,400.32 
   บมจ.ซีเค พาวเวอร์  28 พฤษภาคม 2567 A- 3,000,000.00 2,985,550.80 
   บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  10 มิถนุายน 2567 A- 1,400,000.00 1,417,672.35 

   บมจ.บริหารสินทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์

 18 กรกฏาคม 2567 A- 1,700,000.00 1,713,709.57 

   บมจ.ราชธานีลิสซิ1ง  2 มิถนุายน 2567 A- 7,400,000.00 7,405,308.47 
   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  17 พฤษภาคม 2566 A- 1,300,000.00 1,327,481.37 
   บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)  23 มกราคม 2567 A- 1,800,000.00 1,811,538.31 
4  เงินฝากออมทรพัย ์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมื1อทวงถาม AAA 104.97 406.33 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื -อขายล่วงหน้า ณ  30 กันยายน 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ 
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount) 
% NAV วันครบกําหนด 

กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss) 

สัญญาที!อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี!ยน 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี1ยง 8,910,180.72  (0.0493) 29 พ.ย. 2565  (96,844.00) 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  30 กันยายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ1ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที1 www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื!อถือ 

 ตราสารหนี -ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื1อถือสงูที1สดุ และมีความเสี1ยงตํ1าที1สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื1อถือสงูมาก และมีความเสี1ยงตํ1ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื1อถือสงู และมีความเสี1ยงตํ1า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื1อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื1อถือตํ1ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื1อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ1ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี1ยงในการผิดนดัชําระหนี 6สงูที1สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 6ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี -ระยะสั -น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งทางด้านการตลาดและการเงินที1แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที1ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 6ที1ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื1น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งด้านการตลาดและการเงินที1แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัที1น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 6มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัที1ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นที1ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 6ได้ตรงตามกําหนดเวลาที1ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที1อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถชาระดอกเบี 6ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื1องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 6น เพื1อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื1อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื!นๆ  

1.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื!องจากการที!กองทุนใช้บริการบุคคลอื!น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที1มีมลูค่าเพื1อกองทนุจากบคุคลที1เป็นผู้ให้บริการอนัเนื1องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั 6งที1มีอยู่ในปัจจุบนัและที1แก้ไขเพิ1มเติมในอนาคต ที1เกี1ยวกับการกระทําที1อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี 6  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที1รับไว้นั 6นต้องเป็นทรัพย์สินที1มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี1ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที1แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 6นบ่อยครั 6งเกินความจําเป็นเพื1อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ1งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที1อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั 6นด้วย  

ทั 6งนี 6 กรณีที1บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี1ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี!ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที1เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ1งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที1 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที1ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานข้อมูลเกี1ยวกับบัญชีของบุคคลที1อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ1งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน  
ผู้ซึ1งมีถิ1นที1อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ1งมีถิ1นที1อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ1งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั 6น นอกจากนี 6ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที1มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที1คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ1งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ1งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที1ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที1มีลักษณะตามหลกัเกณฑ์ที1 FATCA กําหนด หน้าที1ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื1อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที1ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื1อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั 6นจะได้รับผลกระทบที1สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที1กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ1งจะเริ1มต้นตั 6งแต่วนัที1 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ1งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื1นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ1งจะเริ1มต้นตั 6งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที1เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ1งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที1ดําเนินการหกัเงิน ณ ที1จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที1เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 6งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 6งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 
ที1เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ1งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป 

เพื1อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 6งเพื1อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื1อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง และเพื1อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ1งรวมทั 6งผู้ที1เกี1ยวข้องกับ
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี 6  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที1เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที1กฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัท
จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื1อ ที1อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที1ได้รับ เป็นต้น)ที1มีอยู่ในบัญชีทั 6งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั 6นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั 6งในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ1มเติม เพื1อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเกี1ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที1กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื1อข้อมูลที1เคยให้ไว้มีการเปลี1ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื1อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง 
(ในกรณีที1เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั 6งนี 6 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอื1นใดเพื1อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง  

เพื1อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที1จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั 6งเพื1อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ1มขึ 6น
หากมีการดําเนินการที1สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องข้างต้น ในกรณีที1ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที1บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ1งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 6ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที1บริษัทจดัการแจ้งนี 6แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที1ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั1งซื 6อ/ สบัเปลี1ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที1จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที1ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั 6นได้ เพื1อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้อง ทั 6งนี 6 ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื1นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ1มขึ 6น หากมีการดําเนินการที1สอดคล้อง
กบักฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื1อหลีกเลี1ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมี
การดําเนินการที1ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที1จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที1กล่าวแล้วข้างต้น ซึ1งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที1เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามที1กฎหมายต่างประเทศที1เกี1ยวข้องกําหนด) เท่านั 6น  

ทั 6งนี 6 ในกรณีที1กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ1มเติมข้อกําหนดเพื1อรองรับการดําเนินการตามที1บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที1เกี1ยวข้อง) 
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื1นใดที1ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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