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

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

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในกองทุ น ให้ ใ กล้ เคี ย งกั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในดัช นี S&P 500 Index โดยจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญ ชีไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชือ iShares Core S&P 500 ETF (“กองทุน
หลัก”) ซึงบริ หารจัดการโดยบริ ษัท BlackRock Fund Advisors และจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซื 4อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca)
และจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินเพือกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ทัง4 นี 4 หากกองทุน iShares Core S&P 500 ETF มีการจดทะเบียนซื 4อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์อืนนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรื อญีปุ่ น เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสถานทีซื 4อ
ขายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าจะเอือ4 ประโยชน์ต่อการลงทุน หรื อการคิดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจําวัน หรื อสามารถ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้ รวดเร็ วขึ 4น เป็ นต้ น และ/หรื อเปลียนแปลงสกุลเงินหลักทีใช้ ในการซื 4อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุล
เงินอืน เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ ดอลลาร์ หรื อฮ่องกงดอลลาร์ เป็ นต้ น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึงบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
2. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน ทัง4 นี 4 การดํารงสัดส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และตามข้ อ 1. มิให้ รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 แรกโดยนับตัง4 แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึงอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรื อช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนเลิกกองทุน
3. เงินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่
4
างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีแ4 ละ/หรื อเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทุนในตราสารหนีท4 ีมีอนั ดับความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรื อตราสารหนีท4 ีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยขึน4 อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทัง4 นี 4 กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารทีมีสญ
ั ญา
ซื 4อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note)
4. โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง4 หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
5. กองทุนอาจจะเข้ าทํ าสัญ ญาซื อ4 ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการ
ป้ องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน4 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดทีอ้ างอิงกับอัตรา
แลกเปลียน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี 4ย ซึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น แนวโน้ มและ
ทิศทางราคาของหลักทรัพย์ ทีลงทุน การออกสัญ ญาซือ4 ขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์ เหตุการณ์ ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัย สํ า คัญ ของกองทุน และค่ า ใช้ จ่า ยในการเข้ า ทํ าธุ รกรรมสัญ ญาซื อ4 ขายล่ ว งหน้ า เป็ นต้ น ทัง4 นี 4 กองทุ น หลัก จะลงทุ น ในสัญ ญาซื อ4 ขายล่ ว งหน้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพือป้ องกันความเสียงเท่านัน4
6. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีกําหนด
7. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมือเกิด
เหตุการณ์หรื อคาดการณ์ ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น
เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีทีกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี
ยูเอสอิควิตี 4อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
เมือปรากฏกรณี ตามข้ อ 7. ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตี 4อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟ
เอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็ นกองทุนทีบริ หารและจัดการลงทุนโดยบริ ษัท BlackRock Fund
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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Advisors หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษั ทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง4 เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยเู อสอิควิตี 4อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทัง4 หมดของกองทุนทัง4 นี 4 หากมีการดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ ว และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
8. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ
ใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี 4 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 4
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์ สิน ลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนิ นการโดยคํานึงถึงประโยชน์ ทีดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ูทีสนใจจะลงทุนรับรู้ และเข้ าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม
และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
9. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
10. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น4 ทัง4 นี 4 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิ จของผู้จัดการกองทุน ซึงขึน4 อยู่กับ สถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
11. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัท จัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร4 วมด้ วย ทัง4 นี 4 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(11.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(11.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
4 4 ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
สรุ ปข้ อมูลสําคัญที$ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) :
ชื$อกองทุน :

iShares Core S&P 500 ETF เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ ทีจดทะเบียนซื 4อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก (New
York Stock Exchange: NYSE Arca)

วันที$จดทะเบียนซือ@ ขายในตลาด
หลักทรั พย์ :

15 พฤษภาคม 2543

วันทําการซือ@ ขาย :

ทุกวันทําการซื 4อขายของกองทุน

วัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการ
ลงทุน :

กองทุนเน้ นลงทุนในหุ้นทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพือมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย ให้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index

ตัวชีว@ ัด (Benchmark) :

S&P 500 Index

ข้ อมูลดัชนี S&P 500 Index :

ดัชนี S&P 500 Index เป็ น Market capitalization-weighted index ซึงประกอบด้ วยหุ้นของบริ ษัทขนาดใหญ่ทีจด
ทะเบียนซื 4อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ กหรื อตลาด
หลักทรัพย์ NASDAQ จํานวน 500 บริ ษัท จัดทําโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices โดยมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกจากขนาดของบริ ษัท (Market Size), สภาพคล่อง (Liquidity), จํานวนหุ้นทีบุคคลทัวไปสามารถเข้ าถึงเพือ
การซื 4อขายได้ ปกติ (Public Float), การจัดกลุ่มธุรกิจ (Sector Classification) เป็ นต้ น
ดัชนี S&P 500 Index เป็ นดัชนีทีเป็ นทีนิยมแพร่หลาย และถูกนํามาใช้ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการลงทุนของ
นักลงทุน และเป็ นดัชนีทีใช้ ในการชี 4วัดเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

บริษัทจัดการกองทุน :

BlackRock Fund Advisors

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:

State Street Bank and Trust Company

เว็บไซต์ :

สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 4ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์:
https://www.ishares.com

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF
1.

2.

ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินการกองทุนรายปี
(Annual Fund Operating Expenses)

0.04

หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน4 ในกรณี ทีมี
ความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที กองทุนหลักมี การแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการจัดการซึงบริ ษั ท จัด การเห็ นว่า ไม่ มีนัย สํ าคัญ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที จะแก้ ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

- โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน4 ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
4 4 กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนเป็ นกองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชือย่อ: KFUSINDX-A): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ทีต้ องการรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชือย่อ: KFUSINDX-I): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนทีซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบันทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทีต้ องการรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)
รายละเอียดเพิมเติม :
(1) ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือนไขทีโครงการจัดการกําหนด ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การซื 4อขายเฉพาะหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่าก่อน ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันทีบริ ษัทจัดการเริ มเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน จะเป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมู ล ค่ า เท่ า นั น4 ทัง4 นี 4 บริ ษั ท จัด การจะเริ มเปิ ดทํ า การขายหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ล งทุ น สถาบัน ตัง4 แต่ วัน ที
2 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิมเติม เปลียนแปลง ปรั บปรุ งรายละเอียด หรื อเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอืนๆ ทียังไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ ซึงคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรื อผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าว และ/หรื อแจ้ งวันทีเริ มเปิ ดทําการ
ขายชนิดหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(3) กรณีหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนด เปลียนแปลง และ/หรื อเพิมเติมผู้ลงทุนทีเป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผู้ลงทุน และ/
หรื อผู้ลงทุนสถาบันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนี 4มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุด เท่าใด
- 3,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 300 ล้ านหน่วย)
 กองทุนรวมนี 4เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน4 และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในหุ้นทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนี 4จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500
Index ซึงจดทะเบียนซื 4อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ก เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี 4
- ผลการดําเนินงานของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)
- การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
 กองทุนรวมนี 4เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนี 4มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ 4นสุดรอบบัญชีคือ วันที 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือ@ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 4มีวิธีการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั 4อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื 4อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั 4อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
4
ดบัญชี ดังนี 4

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
4 2 คนขึ 4นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน4 เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
4 4 จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน@ ตํ$าของการสั$งซือ@ หน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)

มูลค่ าขัน@ ตํ$าของการสั$งซือ@
500 บาท
500 บาท

ซึงคํ า นวณเป็ นหน่ วยลงทุน ได้ โดยนํ า จํ านวนเงิน ที สังซื อ4 หน่ วยลงทุน หารด้ ว ย ราคาขายหน่ วยลงทุน ซึงเท่ ากับ มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื 4อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที................ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังซื 4อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการจะเริ มเปิ ดทําการขายหน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนสถาบัน ตังแต่
4 วนั ที 2 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ@ และการชําระเงินค่ าสั$งซือ@ หน่ วยลงทุน
 กรณีสงซื
ั 4อผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้สงซื
ั 4ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั 4อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุงศรี ยูเอสอิควิตี 4อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า” (กรณีสงซื
ั 4อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFUSINDX-A”) หรื อ “บัญชีจองซื 4อ
หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น เปิ ดกรุ งศรี ยู เอสอิ ค วิ ตี อ4 ิ น เด็ ก ซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็ ก ซ์ -ผู้ ลงทุ น สถาบัน ” (กรณี สั งซื อ4 หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ ลงทุ น สถาบั น
“KFUSINDX-I”) ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุน บลจ. กรุ ง
ศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ4 บงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคาร
ทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี สังซือ4 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษั ท จัดการ หรื อบมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุน การขายหรื อรั บซือ4 คืน หน่ว ย
ลงทุนอืน
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื 4อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 4ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั 4อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณี ที
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ4 ได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื 4อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือ4 หน่วยลงทุนนัน4 โดยผู้สังซือ4 สามารถใช้ บริ การสังซือ4 หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ@ หน่ วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซื 4อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื 4อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื 4อขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
4
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี 4ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั 4อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั 4อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง4 แก่ผ้ ูสงซื
ั 4อหน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื 4อหน่วยลงทุน
(1.6) เงื$อนไขการขายหน่ วยลงทุน
(1.6.1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื 4อหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง4 นี 4 บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 4อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(1.6.2) บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื 4อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั 4อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี 4โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสังซื 4อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั 4อหน่วยลงทุนรายนันถื
4 อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพือรั กษาผลประโยชน์ สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจาก
มูลค่าการสังซือ4 หน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและ
จัดการลงทุน
(1.6.3) ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซื 4อหน่วยลงทุน ตังแต่
4 วนั ทําการซื 4อขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไป
จนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรทีจะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(2) วิธีการรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFUSINDX-A)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFUSINDX-I)

มูลค่ าขัน@ ตํ$าของการสั$งขายคืน
500 บาท หรื อ 50 หน่วย
500 บาท หรื อ 50 หน่วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนได้ ทุกวันทําการซือ4 ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืน
หน่วยลงทุนทีได้ รับการแต่งตังจากบริ
4
ษัทจัดการ หรื อผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา เป็ นต้ น
 กรณีใดทีบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อ
เพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึน4 และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการสังซื 4อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื 4อหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 4อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อ
สืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 กองทุนรวมนีม4 ีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- กองทุนรวมนี 4มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และการไม่ขายหรื อไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว ซึงได้
ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10 และข้ อ 11 ตามลําดับ
- การหยุดรับคําสังซื 4อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื 4อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
 วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี จํากัด” ซึง
บริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ น
ทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(2) มูลค่ าขัน@ ตํ$าในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
กรณี ทีกองทุนนีเ4 ป็ นกองทุนต้ นทาง : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า
มูลค่าขัน4 ตําทีกําหนด ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขัน4 ตําทีกําหนด หรื อในกรณี ที
จํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทัง4 หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน4 และใน
กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตํ
4 าทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง4 หมด เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขัน4 ตํา และ/
หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ
4 าของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนเข้ ากองทุนโดยได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน4 ตําในการซื 4อหน่วยลงทุนตามทีระบุใน
หัวข้ อ “การสังซื 4อหน่วยลงทุน”
(3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
 การสับเปลียนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง4 ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการสับเปลียน เมือเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วย
ลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 4ได้
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนันได้
4 เสร็ จสิ 4นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
4 4น
ทังนี
4 4 บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ เมือ
มีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
(4) ราคาขายและรั บซือ@ คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 4เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(4.1) การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนนีก@ ับกองทุนอื$นภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื 4อคืนของวัน
ทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(4.2) การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี @
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออก จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
ชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนวันทีชนิดหน่วยลงทุน
ปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี 4
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี 4
อนึ ง มูล ค่ าหน่ วยลงทุน ทีใช้ คํ านวณราคาขายและรั บ ซือ4 คื น ในการสับ เปลี ยนหน่วยลงทุน ข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่ าที ได้ รับ การรั บ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(5.1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรื อไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันได้ โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(5.2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง4 แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อถาวรใน
กรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง หรื อต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง4 นี 4 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนการ
ใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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หน้ า 8
 กองทุนรวมนี 4กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนีเ4 ป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน4 บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
หากการโอนนันเป็
4 นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บนั ทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 4มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจ4 ะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน4 โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 4อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนี 4มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
4
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
 ในกรณี ทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซึงหุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนีม4 ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
- กองทุนรวมนี 4มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 4 และ/หรื อหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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หน้ า 9
4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 ข้ อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี 4
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
4
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 143 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 424,460 ล้ านบาท
 รายชื$อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื 4ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนํ 4าใจ
(7) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ†พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิ† อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ† ปรี ชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

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

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 10
 รายชื$อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที$เกี$ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทัง@
หน้ าที$ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ†พงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ† อวยพรชัยสกุล

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University
of Manchester, U.K.
-ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

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

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

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

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

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

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

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

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

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 11
ชื$อ นามสกุล
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียน
นักศึกษาที Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยียม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, University
of Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสียง
ด้ านการลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี 4 จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 12
รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
31 บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
32 บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
33 บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820

34
35
36
37

บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด

02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698

38
39
40
41

บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000

42
43
44
45
46

บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 4อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด

0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621

47 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
48 บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

เบอร์ โทรศัพท์

02-095-8999
02-430-6543

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มัง3 จิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

ทีอยู่
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั3นแนล จํากัด
เลขที3 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-5265
ทังนี
4 4 นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
4 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี @


ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 4ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 13
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
ความเสี$ยงของกองทุนไทย
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิ จารณาปั จจัย ต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปั จจัย พืน4 ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถื อของผู้ออกตราสารเพื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข@ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/4 เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 4 โดยบริ ษั ทผู้ออกตราสารหนี/4 เงินฝากนัน4 ๆ ไม่สามารถชําระคืน เงินต้ นหรื อ
ดอกเบี 4ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/4 เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 4หรื อผู้ออกตราสารหนีข4 องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน4 ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ4 าครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิดนัด
ชําระหนี 4ทังเงิ
4 นต้ นและดอกเบี 4ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี 4ตํา
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน4 หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาตราสารหรื อราคา
หุ้นทีกองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ 4นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี 4ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื 4นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออก
ตราสาร ปริ มาณการซื 4อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน4 หากราคาหุ้นทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึน4 จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อเพิมขึน4 ได้
เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
4 4 การทีกองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึงเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีเน้ นลงทุนในหุ้นทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index ใน
กรณีทีเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ู
ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีท4 ีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารหนี 4ระยะสัน4 เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ
เสียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินของทัง4 สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน4 จากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน4 (เช่น จาก
30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกัน
ข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณ
เป็ นสกุลเงินบาทมากขึ 4น
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินหรื อไม่ก็ได้ โดยขึ 4นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง
จะลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึน4 ได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ ทีลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคัญ และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ 4นทังนี
4 4 การป้ องกันความเสียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงหมด
ั4
และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทน
ทีมากขึ 4น
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 4อขาย
ล่วงหน้ านัน4
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 4อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัวในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณีต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีมีอนั ดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัดทางด้ าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทัง4 นี 4 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน สภาพ
คล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
4 เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงช้ อจํากัดของ
การเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน4 ฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
4 ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 4ได้
ความเสี$ยงของกองทุนหลัก
1. ความเสี$ยงตามประเภทของหลักทรั พย์ ท$ีลงทุน (Asset Class Risk):
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอืนในดัชนีอ้างอิง (Underlying index) หรื อในพอร์ ตการลงทุนของกองทุนอาจให้ ผลตอบแทนทีตํากว่าหลักทรัพย์หรื อดัชนีอืนทีมีการลงทุน
ในประเทศอืนๆ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาด คลาสของทรัพย์สิน หรื อภาคธุรกิจอืน ทังนี
4 4 หลักทรัพย์ สกุลเงิน และดัชนีประเภท
ต่างๆ อาจให้ ผลตอบแทนมากกว่าทีคาดการณ์ และอาจให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าเมือเทียบกับตลาดการเงินทัวไป โดยขึ 4นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี 4ย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ อุปสงค์ทวโลกหรื
ั
อทรัพยากรท้ องถิน กฎระเบียบ และการควบคุมโดยภาครัฐ ซึงอาจเป็ นสาเหตุทําให้ กองทุนมีผลตอบแทนที
ตํากว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ทีต่างกัน
2. ความเสี$ยงจากการกระจุกตัวของหลักทรั พย์ (Concentration Risk):
กองทุนอาจมีความเสียงจากการขาดทุนเพิมมากขึ 4น อันเนืองจากการกระจุกตัวการลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์บางราย บางประเทศ ภูมิภาค ตลาด
อุตสาหกรรมหรื อกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ หรื อประเภทหลักทรัพย์ทีลงทุน ซึงอาจมีความผันผวนด้ านราคามากยิงขึ 4นและไวต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ตลาด การเมือง หรื อการกํากับดูแลของทางการ มากกว่ากองทุนทีมีการลงทุนไม่กระจุกตัว
3. ความเสี$ยงในหลักทรั พย์ ประเภทตราสารทุน (Equity Securities Risk):
การลงทุนในตราสารทุนมีความอ่อนไหวต่อความเปลียนแปลงทีอาจเป็ นผลมาจากมุมมองตลาดของผู้ออกหลักทรัพย์บางราย หรื อความผันผวนของตลาดหุ้น
โดยรวม การลงทุนในตราสารทุนอาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อืน ผู้ถือหุ้นสามัญมักจะมีความเสียงมากกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ†และตราสารหนี 4
เนืองจากผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะด้ อยกว่าในกรณีทบริ
ี ษัทผู้ออกตราสารล้ มละลาย
4. ความเสี$ยงจากผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Risk):
ผลการดําเนินงานของกองทุนขึ 4นอยู่กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีลงทุน ผู้ออกหลักทรัพย์อาจมีการดําเนินงานทีแย่จนส่งผลให้ หลักทรัพย์มีมลู ค่าลดลง ซึงอาจ
เนืองมาจากการตัดสินใจทีผิดพลาดของผู้ออกตราสาร ความกดดันจากบริ ษทั คู่แข่ง การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ความคุ้มครองสิทธิบตั รหมดอายุ การขาด
แคลนวัตถุดบิ หรื อแรงงาน การปรับโครงสร้ างองค์กร การขาดความน่าเชือถือ หรื อปั จจัยอืนๆ ซึงส่งผลให้ หลักทรัพย์ทีลงทุนมีราคาลดลง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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5. ความเสี$ยงด้ านตลาด (Market Risk):
กองทุนอาจสูญเสียเงินในระยะสันเนื
4 องจากการเคลือนไหวของตลาดในระยะสันจนถึ
4
งระยะยาวเมือเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํา หลักทรัพย์หรื อสินทรัพย์ทีลงทุนอาจ
มีมลู ค่าลดลงเนืองจากปั จจัยทีกระทบต่อตลาดการเงินโดยรวมหรื อหลักทรัพย์บางประเภทหรื อบางอุตสาหกรรม สภาพตลาดโดยทัวไป แนวโน้ มเศรษฐกิจ หรื อ
เหตุการณ์ทีไม่ได้ เกียวข้ องกับผู้ออกหลักทรัพย์โดยตรง หรื อปั จจัยทีกระทบกับผู้ออกหลักทรัพย์บางราย บางประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม
ภาคส่วนธุรกิจ หรื อหลักทรัพย์บางประเภท นอกจากนี 4ในสภาวะตลาดตกตํา หลักทรัพย์ทีมีความหลากหลายก็อาจได้ รับผลกระทบในทางลบตามไปด้ วย
6. ความเสี$ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk):
กองทุนมีความเสียงจากการดําเนินงานทีเกิดจากปั จจัยหลายอย่างได้ แก่ ความผิดพลาดจากผู้ปฏิบตั ิงานเอง ความผิดพลาดจากกระบวนการทํางานและการสือสาร
ความผิดพลาดของผู้ให้ บริ การกองทุน คู่สญ
ั ญาหรื อบุคคลภายนอกอืน ความล้ มเหลวของกระบวนการทํางานและเทคโนโลยีทีมีไม่เพียงพอ ทังนี
4 4 กองทุนมุ่งลดความ
เสียงจากการปฏิบตั ิงานโดยกําหนดมาตรการควบคุมและขันตอนในการปฏิ
4
บตั ิงาน อย่างไรก็ดีมาตรการเหล่านี 4ไม่ได้ ครอบคลุมความเสียงทีเกิดขึ 4นได้ ทงหมด
ั4
7. ความเสี$ยงจากการลงทุนที$ม่ ุงหวังให้ ผลตอบแทนเคลื$อนไหวตามดัชนีชีว@ ัด (Passive Investment Risk):
การทีกองทุนไม่ได้ บริ หารแบบเชิงรุกและอาจได้ รับผลกระทบจากความตกตําของตลาดทีเกียวข้ องกับดัชนีอ้างอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทีเป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนี 4อ้ างอิงโดยไม่คํานึงว่าจะให้ ผลตอบแทนอย่างไร และไม่มีความพยายามทีจะป้ องกันพอร์ ตการลงทุนของกองทุน ภายใต้ สภาวะตลาดใดๆ ซึงรวมทังใน
4
สภาวะตลาดตกตํา
8. ความเสี$ยงจากความผิดพลาดในการลงทุนให้ เป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง (Tracking Error Risk):
ความผิดพลาดจากลงทุนให้ เป็ นไปตามดัชนี 4อ้ างอิง (Tracking Error Risk) หมายถึง การทีผลตอบแทนของกองทุนเบียงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงซึง
อาจเกิดขึ 4นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์และตราสารอืนทีถือครองอยู่ในพอร์ ตการลงทุนของกองทุนกับหลักทรัพย์ทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ความ
แตกต่างด้ านราคา ต้ นทุนการทําธุรกรรม การถือเงินสดโดยไม่ได้ นําไปลงทุน ความแตกต่างในด้ านเวลาของการสะสมหรื อการประเมินมูลค่าเงินปั นผลหรือดอกเบี 4ย
กําไรหรื อขาดทุนทางภาษี การเปลียนแปลงของดัชนีอ้างอิงหรื อต้ นทุนในการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านการกํากับดูแลทีบังคับใช้ อยู่หรื อทีออกใหม่ ความเสียง
เหล่านี 4อาจเพิมมากขึ 4นในช่วงเวลาทีตลาดมีความผันผวนหรื อในสภาวะตลาดทีไม่ปกติ ความผิดพลาดจากการลงทุนให้ เป็ นไปตามดัชนี 4อ้ างอิงอาจส่งผลให้ กองทุน
มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย ในขณะทีดัชนีอ้างอิงไม่มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญ และจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน4 ในกรณี ทีมี
ความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที กองทุน หลัก มีก ารแก้ ไขเพิ มเติมโครงการจัด การซึงบริ ษั ท จัดการเห็ น ว่าไม่ มีนัยสํ าคัญ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอ@ ินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ 4นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี 4
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
4 4 เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
5.1 เป็ นตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายไทย หรื อสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 4
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี 4
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 4นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี 4
6.1 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
6.1.1 เป็ นตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนันในต่
4 างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
4 4นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 4
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

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

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

6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี 4
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 4 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 4น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี 4 ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื 4อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจด
ทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อของตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 4อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 4อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ั ญาใน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี 4 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) นํ 4าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŽ แลกเงินหรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี 4
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
4 4น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ†มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
4 4 เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี
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ทรัพย์สินดังนี 4
2.1 ตัวŽ แลกเงิน หรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี 4

รวมกันไม่เกิน 25%

3.
4.
5.

reverse repo
securities lending
total SIP ซึงได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที 1: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน ศุกกู
หรื อตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ส่วนที 1: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
derivatives ดังนี 4
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

6.

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

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 4สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
1. ตราสารหนี 4 ตราสารกึงหนี 4กึงทุน ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผู้ออกรายใดรายหนึง
นัน4 ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
4 4 ในกรณีทีผู้ออก
ตราสารมีหนี 4สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี 4ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี 4ภาครัฐ
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี 4สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
ต่างประเทศ)
มูลค่าหนี 4สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี 4สินทางการเงินนัน4
จะต้ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทผูี ้ ออกตราสารไม่มีหนี 4สินทาง
การเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุดรวมถึงกรณียงั ไม่
ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง4 แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี 4ของผู้ออกรายนันเป็
4 นรายครัง4 เว้ นแต่
ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี 4โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง4 เว้ นแต่กรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี 4
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ บริษท
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2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
4
นรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน4
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 4 โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
4 4นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
4 4 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของ
กองทุน และ/หรื อ ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
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ข้ อมูลเพิ$มเติม :

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
4
หักด้ วย มูลค่าหนี 4สินทังหมด
4
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1 มี.ค. 62 29 ก.พ. 63

1 มี.ค. 63 28 ก.พ. 64

1 มี.ค. 64 28 ก.พ. 65

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง@ หมดที$ประมาณการได้






ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า
(4)

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400

0.8025
0.8025
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.8025
0.8025

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.0428
0.0418 (2)
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.0321
0.0321

ไม่เกิน 0.1605

0.1605

0.1605

0.1605



- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 1.0700



ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง

0.0364

0.0331

0.0091

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 4นเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อืนใดทีเกิดขึ 4นจากการทํารายการซื 4อขาย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

ไม่เกิน 2.2470

-

-

-





ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
ไม่มี
ไม่มี
-

0.1605
ไม่มี
-

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้




รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง@ หมด
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ@ ขายหลักทรั พย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

ไม่เกิน 4.6545
ไม่เกิน 4.6545
ตามทีจ่ายจริ ง

1.0422
1.0379
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
-

-

1.0042
1.0042
-

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ










ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมการรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนเข้ า (3)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนออก
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (4)
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

1 มี.ค. 62 29 ก.พ. 63

เรี ยกเก็บจริง
1 มี.ค. 63 28 ก.พ. 64

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

0.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.50
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

0.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.50
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

1 มี.ค. 64 28 ก.พ. 65

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 4อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี
อืนใดแล้ ว
(2) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละ 0.0321 โดยมีผลตังแต่
4 วนั ที 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป
(3) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี 4
(4) บริ ษทั จัดการเริ มเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ตังแต่
4 วนั ที 2 ธันวาคม 2564 เป็ นต้ นไป

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

รอบระยะเวลา

PTR

1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

81.15%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
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หน้ า 23
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
อื$นๆ
ลูกหนี 4
เจ้ าหนี 4
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

% NAV

29,195,990.81

2.85

106.86

0.00

5,137,526.89

0.50

24,058,357.06
983,921,494.29

2.35
96.03

983,921,494.29
13,713,910.92

96.03
1.34

8,987,731.46

0.88

4,726,179.46
(2,192,407.82)
6,720,388.21
(8,062,271.47)
(850,524.56)

0.46
(0.22)
0.66
(0.80)
(0.08)

1,024,638,988.20

100.00

บริษท
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หน้ า 24
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วัตถุประสงค์

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)
55,710,167.40
17,108,676.00
164,982,500.00
11,190,186.10
187,513,536.00
85,121,940.00
55,838,551.00
52,019,032.00
15,088,312.00
16,640,304.00
8,676,107.00
213,287,132.00
92,736,557.00
53,223,096.00
123,297,593.20
8,132,228.00
148,445,804.00

% NAV

วันครบกําหนด

0.1444
0.0042
0.1895
(0.0197)
0.5814
0.0975
(0.1572)
(0.0613)
(0.0183)
(0.0459)
(0.0099)
(0.2434)
0.1685
0.1788
0.2785
(0.0078)
0.2590

11 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
8 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565
11 มี.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
27 พ.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
18 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565
29 เม.ย. 2565
6 พ.ค. 2565

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)
1,479,582.74
43,317.15
1,941,235.00
(201,711.69)
5,957,704.32
999,045.66
(1,610,863.29)
(628,138.44)
(187,872.70)
(469,819.14)
(101,837.81)
(2,494,462.34)
1,726,948.00
1,832,503.46
2,854,065.67
(79,564.38)
2,653,778.71

บริษท
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หน้ า 25
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีร@ ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี 4สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี 4 โดยผู้ออกตราสารหนี 4ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี 4ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร@ ะยะสัน@
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

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

หมายเหตุ
(1)
(2)

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 26
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สิน@ สุด ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(31 มีนาคม 2560)

Year to
Date

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KFUSINDX-A

-8.19%

-3.99%

-2.94%

14.39%

15.77%

N/A

N/A

12.44%

ดัชนีชี 4วัด (Benchmark)*

-8.42%

-4.16%

-2.98%

17.41%

19.01%

N/A

N/A

15.02%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

19.42%

19.34%

16.17%

14.05%

22.42%

N/A

N/A

19.33%

ความผันผวนของดัชนีชี 4วัด

20.35%

20.05%

16.64%

14.54%

24.06%

N/A

N/A

20.73%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี 4วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 Index ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
เพือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี 4 ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ@ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown): -32.81%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
4 ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ 4นนับตังแต่
4 จดั ตังกองทุ
4
น

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี 4ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 4มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 4ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน4
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
4 4
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ†สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หาก
สินค้ าหรื อตัวแปรทีสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สนิ ทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจ
ส่งผลให้ การเข้ าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
กองทุนรวมนี 4ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
ข้ อมูล ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 27
ภาคผนวก
ผลการดําเนินงานและข้ อมูลการลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)

*ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ยูเอสอิควิตีอินเด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรียูเอสอิควิตอี้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
(KFUSINDX)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้นแต่เนือ้ ควำมจะแสดงให้เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
กองทุนหลัก หมำยถึง กองทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์นำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
กองทุนต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ และจัดกำรในต่ำงประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ หมำยถึง หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำของกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (ชื่อย่อ : KFUSINDX-A)
หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน หมำยถึง หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบันของกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (ชื่อย่อ :
KFUSINDX-I)
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผูส้ นับสนุน หมำยถึง ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือช่ องทำง
อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทั่วไปที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
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มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ใน
โครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงปัจจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท มหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยใดๆ
อนุญำตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้จดั ทำงบกำรเงินรวม
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“กองทุนฟื ้ นฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยำว (Long Term Equity Fund)
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำร
นัน้ ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
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3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ตอ้ งกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝำกได้เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็ นหุน้ ได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รฐั บำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ำ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้มีขนึ ้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผูเ้ สนอซือ้ หลำยรำยและผูเ้ สนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่อำจใช้ดลุ ยพินิจใน
กำรจัดกำรซือ้ ขำยเป็ นประกำรอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
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“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั กำรอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงซึ่งกำหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผูท้ ี่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ ำ้
ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซอื ้ ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
2. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รบั กำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ
ของกิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิ น
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำร
นัน้ ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
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“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ” หมำยถึง หุน้ กูท้ ี่มีกำหนดเวลำชำระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรมี
ภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมที่ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
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“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น ใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ซึ่งอยู่ภำยใต้บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives

กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตอี ้ นิ เด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

28/02/2022

Page 7

“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ ำ้ เพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพ ย์หรือตรำสำร
ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตรำสำรมีถ่นิ ที่อยู่ ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระ
หนีข้ องรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)

กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตอี ้ นิ เด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

28/02/2022

Page 8

“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFUSINDX
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน เช่น กรณีเกิด
เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทุนของกองทุนซึ่งพิจำรณำแล้วอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูล้ งทุนในระยะยำวได้ เป็ นต้น โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมตั ิให้จัดตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่
ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
จนครบถ้วน
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตอี ้ นิ เด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

28/02/2022

Page 9

1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 3,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น : 3,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้รบั กำรจัดสรรจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
(2) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรรให้สำมำรถนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนได้โดยไม่ตอ้ งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเป็ นสำคัญ
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFUSINDX-A

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก 500.00 บำท

2. KFUSINDX-I

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก 500.00 บำท

2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFUSINDX-A

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 500.00 บำท

2. KFUSINDX-I

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 500.00 บำท

2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน :
ชือ่ ย่อ

รายละเอียด

1. KFUSINDX-A

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท

2. KFUSINDX-I

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFUSINDX-A

จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย

2. KFUSINDX-I

จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย
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2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFUSINDX-A

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ ไม่กำหนด

2. KFUSINDX-I

มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ ไม่กำหนด

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ :
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด
1. KFUSINDX-A

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ 50.00 หน่วย

2. KFUSINDX-I

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ 50.00 หน่วย

2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศซึ่งลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P
500 Index เพื่อโอกำสได้รบั ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : iShares Core S&P 500 ETF
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขำยในประเทศ : สหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
กำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด อัตรำส่วน
กำรกูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกิน
อัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
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3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธีกำรในกำรคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ม่งุ หวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน
iShares Core S&P 500 ETF มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดัชนีชวี ้ ดั (Index Tracking)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี S&P 500 สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:บริษัทจัดกำรจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตำมกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่ำสกุลเงินบำท ณ วันทีค่ ำนวณผลตอบแทน
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่
กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั
และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อ มูลในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำวและมีวตั ถุประสงค์ใน
กำรสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในดัชนี S&P 500 Index โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ iShares Core S&P 500 ETF
(“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE
Arca) และจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทัง้ นี ้ หำกกองทุน iShares Core S&P 500 ETF มีกำรจด
ทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจำกตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือญี่ป่ นุ เป็ นต้น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ซอื ้ ขำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะเอือ้ ประโยชน์ต่อกำรลงทุน หรือกำรคิดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนประจำวัน หรือสำมำรถประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึน้ เป็ นต้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักทีใ่ ช้ในกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็ นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลำร์ หรือฮ่องกงดอลลำร์ เป็ นต้น ในภำยหลังก็ได้ โดยถือว่ำได้รบั ควำม
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เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยส่งจดหมำยแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
2. กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ กำรดำรงสัดส่วนกำร
ลงทุนดังกล่ำว และตำมข้อ 1. มิให้รวมถึงช่วงเวลำประมำณ 15 วันทำกำรหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกโดยนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน หรือช่วงเวลำประมำณ 15 วันทำกำรก่อนเลิกกองทุน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ละ/หรือเงินฝำกธนำคำร และอำจจะลงทุนในตรำสำรหนีท้ ี่มี อนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ ี่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
และตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note)
4. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90
ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
5. กองทุนอำจจะเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรทำสัญญำสวอปและ/หรือสัญญำฟอร์เวิรด์ ที่อำ้ งอิง
กับอัตรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อัตรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
แนวโน้มและทิศทำงรำคำของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กำรออกสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่อำ้ งอิงกับดัชนีอำ้ งอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่อำจจะส่ง ผลกระทบ
เชิงลบอย่ำงมีนยั สำคัญของกองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรแก้ไขภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่อตั รำส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่กำหนด
7. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ไม่เหมำะสมอีกต่อไป
เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนกำกับดูแลของกองทุนต่ำงประเทศ
และ/หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็ นภำระต่อผู้
ลงทุนโดยเกินจำเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัดกำรยังดำเนินกำรบริหำรและ
จัดกำรลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
เมื่อปรำกฏกรณีตำมข้อ 7. ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ิน
เด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอำจเป็ นกองทุนที่บริหำรและจัดกำรลงทุนโดยบริษั ท
BlackRock Fund Advisors หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำดำเนินกำรในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ำย
เงินทุน ซึ่งอำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำวกองทุนอำจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทุนก็ได้
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนแล้ว โดย
จะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุน
ทัง้ นี ้ หำกมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยโดยเร็ว และประกำศไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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8. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุน
รวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
9. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
ลงทุนได้
10. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดย
ไม่ทำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั สถำนกำรณ์ตลำด โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ำมี)
11. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(11.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(11.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนเปิ ดกรุ งศรียู
เอสอิควิตอี้ ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ไปลงทุน :
ชื่อกองทุน :

iShares Core S&P 500 ETF เป็ นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยอยู่ในตลำด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE Arca)

วันที่จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ :

15 พฤษภำคม 2543

วันทำกำรซือ้ ขำย :

ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยของกองทุน

วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุน :

กองทุนเน้นลงทุนในหุน้ ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพื่อมุ่งหวัง
ผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index
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ตัวชีว้ ดั (Benchmark) :

S&P 500 Index

ข้อมูลดัชนี S&P 500 Index :

ดัชนี S&P 500 Index เป็ น Market capitalization-weighted index ซึ่งประกอบด้วย
หุน้ ของบริษัทขนำดใหญ่ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์นวิ ยอร์กหรือตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ จำนวน
500 บริษัท จัดทำโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices โดยมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
จำกขนำดของบริษัท (Market Size), สภำพคล่อง (Liquidity), จำนวนหุน้ ทีบ่ คุ คลทั่วไป
สำมำรถเข้ำถึงเพื่อกำรซือ้ ขำยได้ปกติ (Public Float), กำรจัดกลุ่มธุรกิจ (Sector
Classification) เป็ นต้น
ดัชนี S&P 500 Index เป็ นดัชนีที่เป็ นที่นิยมแพร่หลำย และถูกนำมำใช้เป็ นเกณฑ์
มำตรฐำนสำหรับกำรลงทุนของนักลงทุน และเป็ นดัชนีที่ใช้ในกำรชีว้ ดั เศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

อำยุโครงกำร :

ไม่กำหนด

บริษัทจัดกำรกองทุน :

BlackRock Fund Advisors

ผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน:

State Street Bank and Trust Company

เว็บไซต์ :

สำมำรถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://www.ishares.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินกำรกองทุนรำยปี (Annual Fund Operating
Expenses)

0.04

หมายเหตุ:
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้ถกู คัดเลือกมำเฉพำะส่วนทีส่ ำคัญและจัดแปลมำจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ ดังนัน้ ใน
กรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ถือตำมต้นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงกำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
จัดสรรให้นำไปลงทุนในต่ำงประเทศ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมจำกทำงกำร
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3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่ กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อนีจ้ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ ือหน่วยลงทุน
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน

ชื่อย่อ

คาอธิบายเพิ่มเติม

1. หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่ำ

KFUSINDX-A เหมำะสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งกำรรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถำบัน

KFUSINDX-I เหมำะสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้ งทุน
สถำบันทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด ทีต่ อ้ งกำรรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ผูล้ งทุนสำมำรถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตำมเงื่อนไขที่โครงกำรจัดกำรกำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดให้บริกำรซือ้ ขำยเฉพำะหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่ำก่อน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดกำรเริ่มเปิ ดขำยหน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุน
สถำบัน จะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะประกำศแจ้งวันที่เริ่มเปิ ดทำกำรขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบันให้ผู้
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรต่อไป
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรำยละเอียด หรือเปิ ดขำยหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริกำร ซึ่งคำนึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่ มเปิ ดทำกำร
ขำยชนิดหน่วยลงทุน ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(3) กรณีหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรกำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่ มผูล้ งทุน
และ/หรือผูล้ งทุนสถำบันได้ โดยบริษทั จัดกำรจะประกำศแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
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7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์ โดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยหรือเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนที่กำหนด และบริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มี มลู ค่ำขัน้
ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ำขัน้ ตำ่ ที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ำขัน้ ตำ่ ที่กำหนด บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งทำรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
7.4.1 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุ นมีคำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ตำ่ และ/หรื อปรับลดมูลค่ำ
ขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั
ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.2 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
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ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยใน 2 วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
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บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่
ผูส้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวน
หน่วยได้ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.4 กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยของกองทุน
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ใน
โครงกำรจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเริ่มรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั
เวลำดังกล่ำวทีแ่ น่นอนไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)”
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะต้องเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุน และถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำ
กำร โดยจะติดประกำศที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่กำหนดของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน และกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังเวลำที่กำหนดของ
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วันทำกำรซือ้ ขำยใด จะถือเป็ นรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำร
ของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวโดยประกำศไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยพลัน
โดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษทั จัดกำรเช่นเดียวกัน
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งให้โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ใน
กำรรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีทไี่ ด้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นั บสนุนอื่น ซึ่ง
สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อม
เพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิ จกำร
จัดกำรกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ
ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพิ่ มเติมใน
ภำยหลัง โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรและถือว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
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7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดกำร
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมที่ ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
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(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
นัน้ โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้
กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอื ้ ขำย
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั
จัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่ องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
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11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้
คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำ ยก่อนวัน
รำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คื นหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึง
กำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรื อคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นไม่อำจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับ
แต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
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14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :
ชือ่ ย่อ

รายละเอียด

1. KFUSINDX-A

ไม่จ่ำย

2. KFUSINDX-I

ไม่จ่ำย

14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
ไม่มี
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFUSINDX-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิ ละข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำ
หนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำ
หนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย
มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ

15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เ กิดขึน้ จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพือ่ กำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงั้ ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกิน
ร้อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่
เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือ
ทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้จ่ำยในส่ว นที่ยงั ตัดจ่ำย
ไม่หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั กิ ำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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(9) ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว บริษัทจัด กำรจะใช้ดลุ ย
พินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัด
จ่ำยที่เหมำะสม
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ชื่อย่อ

รายละเอียด/จานวน/อัตรา

1. KFUSINDX-A

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
ชือ่ ย่อ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
1. KFUSINDX-A

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
ชื่อย่อ
รายละเอียด/จานวน/อัตรา
1. KFUSINDX-A

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน

2. KFUSINDX-I

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(จ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :
(1) เมื่อมีกำรสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
(2) เมื่อมีกำรสั่งขำยคืนหรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจำกผูท้ ำรำยกำร เมื่อมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกดังกล่ำว
กองทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ โดยคำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และนำเข้ำกองทุน ทัง้ นี ้ อัตรำค่ำใช้จ่ำยนีอ้ ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกบริษัท
นำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน จะ
คำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุน เป็ น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดกำร ทัง้ นี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
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(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1.1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่ำหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ
(1.3) มูลค่ำหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตำมชนิด ดังนัน้ มูลค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมลู ค่ำไม่เท่ำกัน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
รวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตำมสัดส่วน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีกำรแบ่งชนิหน่วยลงทุน ทำให้กำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีกำรแบ่งกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้เป็ นไปตำมแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ำของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจำกนัน้ ปรับปรุง
รำยกำรที่เกี่ยวข้องเฉพำะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน และรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคำนวณมูล ค่ำ
ทรัพย์สินหลังหักค่ำธรรมเนียมและมูลค่ำหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมลู ค่ำไม่ต่ำกว่ำศูนย์
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรอำจคงชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เพิ่มเติม บริษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณีตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทุน แต่ละ
ชนิดเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
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ตัวอย่างการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่ 1
กองทุนรวมชนิดสะสมมูลค่ำ จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้ทงั้ หมด 200,000 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย 10 บำท
โดยวันที่ 1 เป็ นวันคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันแรก ซึ่งมีรำยได้สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ 1,500 บำท และในวันเดียวกันมี
ยอดขำยหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำเพิ่ม 10,000 บำท และยอดรับซือ้ คืน 5,000 บำท
กองทุนรวม
มูลค่ำทรัพย์สินที่จำหน่ำยได้หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรขำย
(ถ้ำมี) (บำท) ชนิดสะสมมูลค่ำ = 20,000 หน่วย x 10 บำท
= 200,000.00
รำยได้สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ ในวันที่ 1 = 1,500 บำท
หัก หนีส้ นิ ้ ที่เกิดจำกกำรลงทุน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ =
ใช้เป็ นฐำนในกำรปันส่วนของกองทุนรวมแต่ละชนิด (1)

200,000.00

1,500.00
ไม่มี
201,500.00

หรือคำนวณกำรปันส่วนเป็ นมูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) (2)
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)

20,000.0000
10.075000
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของ
แต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้รบั
(20,000 หน่วย x 10.0750)

201,500.00

-

-5.52

-

-1.66

-

-7.18

-7.18

-

201,492.82

201,492.82

-

20,000.0000

20,000.0000

-

10.0746

10.0746

-

หัก รำยกำรค่ำธรรมเนียมของแต่ละชนิดต่อวัน (หำรด้วย
จำนวนวันจริงใน 1 ปี )
หัก : ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (+vat) = 1% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (201,500 x 1%)/365 = 5.52
หัก : ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (201,500 x 0.3%)/365 = 1.66
รวมค่ำธรรมเนียมทัง้ สิน้
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุนจำกรำยกำรของผูถ้ อื หน่วย (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย

วันที่ 2 เพิ่ม-ลดหน่วยจำกกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึน้ ในวันที่ 1 และทำกำรเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน
(จำกรำยกำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่ม 10,000 บำท คิดเป็ นจำนวนหน่วยทัง้ สิน้ = 10,000/10.0747 = 992.5853 หน่วย และรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน 5,000 บำท คิดเป็ นจำนวนหน่วยทัง้ สิน้ = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย)
กองทุนรวม
วันที่ 2 มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ
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(บำท)
กำรเพิ่มขึน้ หรือลดลงของทุนได้รบั จำกผูถ้ ือหน่วย (บำท)
- รำยกำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่ม (+10,000 บำท)

10,000.00

- รำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (-5,000 บำท)

-5,000.00

หัก หนีส้ นิ ้ ที่เกิดจำกกำรลงทุน

ไม่มี

มูลค่ำทรัพย์สินหลังหักหนีส้ นิ ้ จำกกำรลงทุนและหลังหัก
ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ

206,492.82

บวกกลับ ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ

7.18

มูลค่ำทรัพย์สินหลังหักหนีส้ นิ ้ ทัง้ สิน้ ก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำง
จ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ

206,500.00

รำยได้สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ ในวันที่ 2 = 1,200 บำท

1,200.00

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของ
วันก่อนหน้ำ = ใช้เป็ นฐำนในกำรปันส่วนของกองทุนรวมแต่
ละชนิด (1)

207,700.00

หรือคำนวณกำรปันส่วนเป็ นมูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

20,000.0000

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จำกชนิดสะสมมูลค่ำ

992.555831

- หน่วยลงทุนลดลงจำกชนิดสะสมมูลค่ำ

-496.277915

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)

20,496.277916

มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)

10.133547
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของ
วันก่อนหน้ำของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดได้รบั
(20,496.277916 หน่วย x 10.133547)
หัก ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำของแต่ละ
ชนิด

-7.18

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด
= ใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณค่ำธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด

207,700.00

-

-7.18

-

207,692.82

-

-5.69

-

-1.71

-

-7.40

-

หัก รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หำรด้วย
จำนวนวันจริงใน 1 ปี )
หัก : ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (+vat) = 1% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (207,692.82 x 1%)/365 = 5.69
หัก : ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (207,692.82 x 0.3%)/365 = 1.71
รวมค่ำธรรมเนียมทัง้ สิน้
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มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

207,685.42

207,685.42

-

20,000.0000

20,000.00

-

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้

992.5853

992.5853

-

- หน่วยลงทุนลดลง

-496.2976

-496.2976

-

20,496.2877

20,496.2877

-

10.1328

10.1328

-

จำนวนหน่วยลงทุนจำกรำยกำรของผูถ้ อื หน่วย (หน่วย)

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย

วันที่ 3 สมมุติกองทุนเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบันในวันที่ 2 ได้จำนวน 50,000 บำท
กองทุนรวม
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้ำ (บำท)

207,685.42

กำรเพิ่มขึน้ หรือลดลงของทุนได้รบั จำกผูถ้ ือหน่วยแต่ละชนิด
(บำท)
- รำยกำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่ม (+50,000 บำท)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ำหลังปรับรำยกำรขำย
และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (บำท)
หัก หนีส้ นิ ้ ที่เกิดจำกกำรลงทุน

50,000.00
257,685.42
ไม่มี

มูลค่ำทรัพย์สินหลังหักหนีส้ นิ ้ จำกกำรลงทุนและหลังหัก
ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ

257,685.42

บวกกลับ ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ

14.58

มูลค่ำทรัพย์สินหลังหักหนีส้ นิ ้ ทัง้ สิน้ ก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำง
จ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำ
รำยได้สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ = 2,000 บำท
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของ
วันก่อนหน้ำ = ใช้เป็ นฐำนในกำรปันส่วนของกองทุนรวมแต่
ละชนิด (1)

257,700.00
2,000.00
259,700.00

หรือคำนวณกำรปันส่วนเป็ นมูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

20,496.277916

- จำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมูลค่ำ = 20,496.277916
- หน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ จำกชนิดผูล้ งทุนสถำบัน
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) (2)
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย (1)/(2)

4,934.106488
25,430.384404
10.212193
ชนิดสะสมมูลค่า

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของ
วันก่อนหน้ำของแต่ละชนิด = สัดส่วนที่หน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดได้รบั
- ชนิดสะสมมูลค่ำ
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(20,496.277916 หน่วย x 10.212193)
- ชนิดผูล้ งทุนสถำบัน

50,388.05

(4,934.106488 หน่วย x 10.212193)
หัก ค่ำธรรมเนียมค้ำงจ่ำยทัง้ สิน้ ของวันก่อนหน้ำของแต่ละ
ชนิด

-14.58

-14.58

-

209,297.37

50,388.05

-5.73

-1.38

-1.72

-0.41

-9.24

-7.45

-1.79

259,676.18

209,289.92

50,386.26

20,496.2877

-

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่ำธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด
= ใช้เป็ นฐำนในกำรคำนวณค่ำธรรมเนียมกองทุนแต่ละชนิด
หัก รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่อวัน (หำรด้วย
จำนวนวันจริงใน 1 ปี )
หัก : ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (+vat) = 1% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (209,297.37 x 1%)/365 = 5.73
ชนิดผูล้ งทุนสถำบัน = (50,388.05 x 1%)/365 = 1.38
หัก : ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ต่อปี
ชนิดสะสมมูลค่ำ = (209,297.37 x 0.3%)/365 = 1.72
ชนิดผูล้ งทุนสถำบัน = (50,388.05 x 0.3%)/365 = 0.41
(ในกรณีนคี ้ ิดอัตรำเท่ำกันทุกชนิดหน่วยลงทุน)
รวมค่ำธรรมเนียมทัง้ สิน้
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
- หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุน

4,934.4215

ชนิดผูล้ งทุนสถำบัน = 50,000/10.1329 = 4,934.4215
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)
มูลค่ำหน่วยลงทุนต่อหน่วย

25,430.7092

20,496.2877

4,934.4215

10.2111

10.2111

10.2111

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิ ด (close) ทีป่ ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
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ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำ
กำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำร
ถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น และ
ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
(3) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วย
ลงทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรง
กับวันหยุดทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่เป็ นเหตุให้กองทุน
ไม่ได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัท
จัดกำรได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้อมูลดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิฯ
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3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่ วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้อยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
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(ง) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ในกรณีทคี่ วำมไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจั ดกำรจะแก้ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้อง
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุนถูกต้อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่ วยลงทุน
ไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังของ
กองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตำมข้อ 16.4.1. (1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่ มีกำรแก้ไขมูลค่ำ
หรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำ
ตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำร
ของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
(3) จัดทำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตำม
ข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อ.มูลในรำยงำนดังกล่ำว เว้น
แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
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(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แ ก่ผขู้ ำยคืน
หน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซอื ้ หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์
รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5. บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจำกกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถูกต้องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์
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18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่แน่นอน ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนวันที่เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลำบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรโดยระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภำยหลังใน
โอกำสแรกที่ทำได้ และถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1. กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ข อง
กองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ในรำยงำนรอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย
20.2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับ
ใช้วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล
สัญชำติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้ งั ปรำกฎด้วยว่ำ
ในปัจจุบนั มีรฐั บำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
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กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ตอ้ งเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพือ่ หำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรกำหนดให้ลกู ค้ำบำงประเภทต้อง
จัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ
(เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย
FATCA กำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบัน
กำรเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่ อนชำระให้กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึ งอำจทำ
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มอี ยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัด กำร ให้กบั หน่วยงำน
ของรัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น
หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ขอ้ มูลตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนีต้ ำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดำเนินกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คำสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนิ นกำรที่
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
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กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัด กำรและ
กองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูก
ปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตั ิบริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ(หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ขำ้ งต้น บริษัทจัดกำร(รวมถึงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง) จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใดที่
รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
20.3 ควำมเสี่ยงของกองทุนหลัก
(1) ควำมเสี่ยงตำมประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Asset Class Risk):
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นในดัชนีอำ้ งอิง (Underlying index) หรือในพอร์ตกำรลงทุนของกองทุนอำจให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่ำหลักทรัพย์หรือดัชนีอื่นที่มี
กำรลงทุนในประเทศอื่นๆ กลุ่มประเทศ ภูมิภำค อุตสำหกรรม กลุ่มอุตสำหกรรม ตลำด คลำสของทรัพย์สิน หรือภำคธุรกิจอื่น ทัง้ นี ้ หลักทรัพ ย์ สกุลเงิน
และดัชนีประเภทต่ำงๆ อำจให้ผลตอบแทนมำกกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ และอำจให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับตลำดกำรเงิน ทั่วไป โดยขึน้ อยู่กบั ปัจจัย
ต่ำงๆ ได้แก่ อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำดอกเบีย้ คุณภำพของผลิตภัณฑ์ อุปสงค์ท่วั โลกหรือทรัพยำกรท้องถิ่น กฎระเบียบ และกำรควบคุมโดยภำครัฐ ซึ่งอำจ
เป็ นสำเหตุทำให้กองทุนมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต่ำงกัน
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของหลักทรัพย์ (Concentration Risk):
กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุนเพิ่มมำกขึน้ อันเนื่องจำกกำรกระจุกตัวกำรลงทุนอยู่ในหลักทรัพย์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์บำงรำย บำงประเทศ
ภูมิภำค ตลำด อุตสำหกรรมหรือกลุ่มอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ หรือประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งอำจมีควำมผันผวนด้ำนรำคำมำกยิ่งขึน้ และไวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ ตลำด กำรเมือง หรือกำรกำกับดูแลของทำงกำร มำกกว่ำกองทุนที่มีกำรลงทุนไม่กระจุกตัว
(3) ควำมเสี่ยงในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน (Equity Securities Risk):
กำรลงทุนในตรำสำรทุนมีควำมอ่อนไหวต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจเป็ นผลมำจำกมุมมองตลำดของผูอ้ อกหลักทรัพย์บำงรำย หรือควำมผันผวนของ
ตลำดหุน้ โดยรวม กำรลงทุนในตรำสำรทุนอำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ผูถ้ ือหุน้ สำมัญมักจะมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำผูถ้ ื อหุน้ บุริม
สิทธิ์และตรำสำรหนีเ้ นื่องจำกผูถ้ ือหุน้ สำมัญมีสถำนะด้อยกว่ำในกรณีทบี่ ริษทั ผูอ้ อกตรำสำรล้มละลำย
(4) ควำมเสี่ยงจำกผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Risk):
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนขึน้ อยู่กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ผูอ้ อกหลักทรัพย์อำจมีกำรดำเนินงำนที่แย่จนส่งผลให้หลักทรัพย์มี มลู ค่ำ
ลดลง ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดของผูอ้ อกตรำสำร ควำมกดดันจำกบริษัทคู่แข่ง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ควำมคุม้ ครอง
สิทธิบตั รหมดอำยุ กำรขำดแคลนวัตถุดิบหรือแรงงำน กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรขำดควำมน่ำเชื่อถือ หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้หลักทรัพย์ที่ลงทุนมี
รำคำลดลง
(5) ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk):
กองทุนอำจสูญเสียเงินในระยะสัน้ เนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวของตลำดในระยะสัน้ จนถึงระยะยำวเมื่อเกิดสภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่
ลงทุนอำจมีมลู ค่ำลดลงเนื่องจำกปัจจัยที่กระทบต่อตลำดกำรเงินโดยรวมหรือหลักทรัพย์บำงประเภทหรือบำงอุตสำหกรรม สภำพตลำดโดยทั่วไป
แนวโน้มเศรษฐกิจ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผูอ้ อกหลักทรัพย์โดยตรง หรือปัจจัยที่กระทบกับผูอ้ อกหลักทรัพย์บำงรำย บำงประเทศ ภูมิภำค
ตลำด อุตสำหกรรม กลุ่มอุตสำหกรรม ภำคส่วนธุรกิจ หรือหลักทรัพย์บำงประเภท นอกจำกนีใ้ นสภำวะตลำดตกต่ำ หลักทรัพย์ที่มีควำมหลำกหลำยก็
อำจได้รบั ผลกระทบในทำงลบตำมไปด้วย
(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตั ิงำน (Operational Risk):
กองทุนมีควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนที่เกิดจำกปัจจัยหลำยอย่ำงได้แก่ ควำมผิดพลำดจำกผูป้ ฏิบตั ิงำนเอง ควำมผิดพลำดจำกกระบวนกำรทำงำนและ
กำรสื่อสำร ควำมผิดพลำดของผูใ้ ห้บริกำรกองทุน คู่สญ
ั ญำหรือบุคคลภำยนอกอื่น ควำมล้มเหลวของกระบวนกำรทำงำนและเทคโนโลยีที่มีไม่เพียงพอ
ทัง้ นี ้ กองทุนมุ่งลดควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำหนดมำตรกำรควบคุมและขัน้ ตอนในกำรปฏิบตั ิงำน อย่ำงไรก็ดีมำตรกำรเหล่ำนีไ้ ม่ ได้ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ ได้ทงั้ หมด
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(7) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนที่ม่งุ หวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตำมดัชนีชวี ้ ดั (Passive Investment Risk):
กำรที่กองทุนไม่ได้บริหำรแบบเชิงรุกและอำจได้รบั ผลกระทบจำกควำมตกตำ่ ของตลำดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอำ้ งอิง กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้ ำ้ งอิงโดยไม่คำนึงว่ำจะให้ผลตอบแทนอย่ำงไร และไม่มีควำมพยำยำมที่จะป้องกันพอร์ตกำรลงทุนของกองทุน ภำยใต้สภำวะ
ตลำดใดๆ ซึ่งรวมทัง้ ในสภำวะตลำดตกต่ำ
(8) ควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำดในกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมดัชนีอำ้ งอิง (Tracking Error Risk):
ควำมผิดพลำดจำกลงทุนให้เป็ นไปตำมดัชนีอ้ ำ้ งอิง (Tracking Error Risk) หมำยถึง กำรที่ผลตอบแทนของกองทุนเบี่ยงเบนไปจำกผลตอบแทนของดัชนี
อ้ำงอิงซึ่งอำจเกิดขึน้ จำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลักทรัพย์และตรำสำรอื่นที่ถือครองอยู่ในพอร์ตกำรลงทุนของกองทุนกับหลักทรัพ ย์ที่เป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนีอำ้ งอิง ควำมแตกต่ำงด้ำนรำคำ ต้นทุนกำรทำธุรกรรม กำรถือเงินสดโดยไม่ได้นำไปลงทุน ควำมแตกต่ำงในด้ำนเวลำของกำรสะสมหรือกำร
ประเมินมูลค่ำเงินปันผลหรือดอกเบีย้ กำไรหรือขำดทุนทำงภำษี กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีอำ้ งอิงหรือต้นทุนในกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนกำรกำกับ
ดูแลทีบ่ งั คับใช้อยู่หรือที่ออกใหม่ ควำมเสี่ยงเหล่ำนีอ้ ำจเพิ่มมำกขึน้ ในช่วงเวลำที่ตลำดมีควำมผันผวนหรือในสภำวะตลำดที่ไม่ปกติ ควำมผิดพลำดจำก
กำรลงทุนให้เป็ นไปตำมดัชนีอ้ ำ้ งอิงอำจส่งผลให้กองทุนมีค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ในขณะทีด่ ชั นีอำ้ งอิงไม่ มีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
หมำยเหตุ:
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทุน IShares Core S&P 500 ETF ได้ถกู คัดเลือกมำเฉพำะส่วนทีส่ ำคัญและจัดแปลมำจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ ดังนัน้ ใน
กรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ถือตำมต้นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ ำ
ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้
หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งนี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำม
ในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือ
ว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำร
กองทุนรวม
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โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4. รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่ อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือ หน่วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุ นรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11. จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นัน้ ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุช่อื จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำ
เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
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2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับซือ้
คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจั ดกำร
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพัน
ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่
ชักช้ำ
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำรจั ดกำร
กองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถื อ
ว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้อกำหนดทีท่ ำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ ในปัจจุบนั และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มขึน้ ในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ ำกำรคำนวณ
ถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผูช้ ำระบัญชี
ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแลของตน
จนกว่ำกระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ในรำยงำน
ประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำขึน้ ในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำทีแ่ ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทัง้ จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่ง ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนหรือตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ขำ้ งต้น
(13) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ หำกผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่ มเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อี กฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี ผลเป็ นกำร
เพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
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(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัดกำร
แจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อ เมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่
มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
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ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000 และสำขำต่ำงๆ ทั่วประเทศ
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำนักเพลินจิต ชัน้ 5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อำคำรไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ อำคำร 3
ชัน้ 20-21 ถ. รัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20-21 อำคำร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ.พระรำม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินำคิน จำกัด
ที่อยู่ : 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 15 -17 อำคำรกรุงเทพประกันภัน, 25 ถ. สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120
โทรศัพท์ 02-638-5000, 02-287-6000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ 175 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 999/9 อำคำร สำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 16 พระรำม 1 แขวงปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-695-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2305-9000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ที่อยู่ : ชัน้ 12 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรสยำมทำวเวอร์ 989 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซนซีดี อำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร์ ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ 444 ถ.พญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2217-8888
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตที ้ ำวเวอร์ 179 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5115
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถ.สำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่ำ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 48/45 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2660-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 1 อำคำรเศรษฐี วรรณทำวเวอร์, 139 ถ.ปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-8555
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชัน้ 15 อำคำรวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำร ซี อำร์ ซี ออลซีซ่นั ส์ เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5920
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-648-1111
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888
ชื่อ : ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ลมุ พินี ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
ชื่อ : ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย
ที่อยู่ : 123 อำคำร ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-26975300
ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ ทำวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2648-3600
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 0-2862-9999
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-3390
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ชัน้ 7, ชัน้ 14 และชัน้ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-680-5000
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด
ที่อยู่ : 383 อำคำรชินพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลำดหญ้ำ แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2861-5508
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวลธ์ โซลูช่นั จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 306 ชัน้ 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศัพท์ 02-101-8550
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์ สำทร ชัน้ M, 10 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-5100
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก้ ชัน้ 4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนบรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ห้อง 2004 อำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ ชัน้ 20, 388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-6830-36
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นำยหน้ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนอินฟิ นิติ จำกัด
ที่อยู่ : อำคำรญำดำ ห้อง 509 ชัน้ ที่ 5 เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพ ประเทศไทย 10500
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลังโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำรแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่เป็ น
ผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิ บตั ิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคื นหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่
บุคคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่
ผูร้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อ ยแล้ว
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13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัด กำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ำของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำรจัดกำร
และ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุม
ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิ นทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุ นดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื
แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุ น
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตำมข้อ 14.2.2 วรรคหนึ่งข้ำงต้นในภำยหลัง โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็ น
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยเพียงอย่ำงเดียว และยกเลิกกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ
บริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
โดยปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ
จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริ ษัทจัดกำร หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนัง สือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่ อ (email address)
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชี แสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนั้นได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุ นให้เป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถั ดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะถือ
ว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
14.2.3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
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16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น
0

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

1. กำรกำหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำ
ตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่
บริษัทจัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อำจกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือ
ลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ก็ได้
หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล

2. กำรแจ้งต่อสำนักงำน

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ำมี) และวันที่
บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์
ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี

การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
3. กำรจัดให้มีขอ้ มูล

จัดให้มีขอ้ มูลตำม 2. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและ
สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วย
ของกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
บริษัทจัดกำรแจ้งสำนักงำนเป็ นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันด้วย

-

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
ตรำสำรที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล และกำรจำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรกำหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ ำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
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(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมำ

ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทัง้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น

2. เปิ ดเผยข้อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้แจ้งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มำว่ำ
กองทุนได้รบั ชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มำจำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องนำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
ได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคม
กำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
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รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สำมำรถลงทุนได้บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้
หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้ระบุรำยละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
เป็ น 0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
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(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุ น
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษทั (ถ้ำ
มี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีข่ องตน
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22.1.3. เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของ
โครงกำรจัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1
22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระทำได้เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์
ตำมข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่ อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชี
กองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคื นเงิน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
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โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรียูเอสอิควิต้อี นิ เด็กซ์ เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

