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หน้ า 1
สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพือผู้ลงทุนทัวไปทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ประเภทรับซื $อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อตราสารแห่งทุนซึงผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว
อ้ างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรื อกลุ่มหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื $อขายล่วงหน้ า โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอืนใดนอกจากทรัพย์สินตามทีกล่าวข้ างต้ น ในลักษณะทีไม่ทําให้ กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรื อตราสารแห่งทุน โดย
เฉลียในรอบปี บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. กองทุ น จะเน้ นลงทุ น ในหุ้ นที มี แ นวโน้ มจ่ า ยเงิ น ปั นผลดี หุ้ นที มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาดตํ าถึ ง ปานกลาง (Small and Medium Market
Capitalization) ทังนี
$ $ ไม่ได้ ตดั สิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นทีมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง
3. กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื $อขายล่วงหน้ า (Derivatives) และตราสารหนี $ทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
4. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร$ วมด้ วย ทัง$ นี $ โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(4.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(4.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
$ $ ต้ อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
กองทุนเป็ นกองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (ชือย่อ : KFLTFDIV) : สําหรับผู้ลงทุนทีซื $อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันที 1 มกราคม 2563 เพือได้ รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรและ/หรื อทางการกําหนด
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงิน ปั นผล (ชือย่อ : KFLTFDIV-D) : สําหรับผู้ลงทุนทีต้ องการรั บรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรั บ
รายได้ สมําเสมอจากเงินปั นผล ทังนี
$ $ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี จากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนี $
รายละเอียดเพิมเติม :
(1) บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดให้ บริ การเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวทีมีอยู่ก่อน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ก่อนวันที บริ ษั ทจัด การเริ มเปิ ดขายหน่วยลงทุน ชนิด จ่ายเงิน ปั น ผล จะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด หุ้น ระยะยาวเท่านัน$ ทัง$ นี $ บริ ษัทจัด การจะเริ, มเปิ ด
ให้ บริการหน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล ตัง. แต่ วันที, 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้ นไป
(2) บริ ษัทจัดการจะไม่ เปิ ดรั บคําสั,งซือ. หรื อคําสั,งสับเปลี,ยนเข้ ามายังหน่ วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวเพิ,มเติม เว้ นแต่ เป็ นกรณีสับเปลี,ยนเข้ ามาจาก
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาวที, จัดตั ง. ขึ น. ก่ อนวันที, 1 มกราคม 2563 เท่ านั น. อย่างไรก็ดี บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปิ ดรับ คําสังซื $อ หรื อคํ าสัง
สับเปลียนเข้ ามายังหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวในภายหลังได้ โดยจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิมเติม เปลียนแปลง ปรับปรุ งรายละเอียด หรื อเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอืนๆ ทียังไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ เพือเพิมความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูลงทุน
ทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(4) ในกรณีทีหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวของกองทุนรวม ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ ว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร โดยจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ
แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
3. ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
4. ผลตอบแทนที,ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว
โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน$ ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืน
หน่วยลงทุน ทัง$ นี $ ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2563 สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่ผิดเงือนไขเมือครบกําหนดระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด นอกจากนี $ ผู้ลงทุนมีโอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน โดยกองทุนจะจ่ายได้ ก็ต่อเมือกองทุนมีกําไรสะสม
และจะต้ องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ $นในงวดปี บัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน$
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 2
กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน$ ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืน
หน่วยลงทุน ทัง$ นี $ กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว นอกจากนี $ ผู้ลงทุนมีโอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึง
กองทุนจะจ่ายได้ ก็ต่อเมือกองทุนมีกําไรสะสมและจะต้ องไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ $นในงวดปี บัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน$
5. จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
100,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 10,000 ล้ านหน่วย)
6. วิธีการสั,งซือ. ขายคืน และสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน
(1) วิธีการสั,งซือ. หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชีช$ วน ใบคําสังซื $อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วย
ลงทุน หรื อดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเปิ ดให้ บริ การ
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั $อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื $อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั $อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
$
ดบัญชี ดังนี $
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้มี อํา นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณีผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตัง$ แต่ 2 คนขึน$ ไป ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน$ เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
$ $ จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื $อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน. ตํ,าของการสั,งซือ. หน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV) *
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFLTFDIV-D)

มูลค่ าขัน. ตํ,าของการสั,งซือ. และ/หรื อคําสั,งสับเปลี,ยนเข้ า
ครั ง. แรก
ครั ง. ถัดไป
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท

ซึงคํ า นวณเป็ นหน่ ว ยลงทุ น ได้ โดยนํ า จํ า นวนเงิ น ที สังซื อ$ หน่ ว ยลงทุ น หารด้ ว ย ราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ซึงเท่ า กั บ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื $อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที................ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับลด ยกเว้ น หรื อเปลียนแปลงมูลค่าขันตํ
$ าของการสังซื $อครัง$ แรก มูลค่าขันตํ
$ าของการสังซื $อครัง$ ถัดไป ได้ ในอนาคต
เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ: * บริ ษัทจัดการไม่ เปิ ดรั บคําสั,งซือ. และ/หรื อคําสั,งสับเปลี,ยนเข้ ามายังหน่ วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV) เพิ,มเติม
เว้ นแต่ เป็ นกรณีสับเปลี,ยนเข้ ามาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที,จัดตัง. ขึน. ก่ อนวันที, 1 มกราคม 2563 เท่ านัน.
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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(1.3) วันและเวลาที,เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังซื $อเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFLTFDIV-D) ได้ ทุกวันทําการ ภายในเวลา 15.30 น.
(1.4) ช่ องทางการสั,งซือ. และการชําระเงินค่ าสั,งซือ. หน่ วยลงทุน
 กรณีส, ังซือ. ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุนอื,น
ผู้สงซื
ั $ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั $อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื $อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล-ปั นผล” (กรณีสงซื
ั $อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล “KFLTFDIV-D”) ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวัน
ของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญ ชีจองซือ$ หน่ วยลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึงบริ ษั ท จัด การจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีกระแสรายวัน ของ บมจ.
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารซิตี แ$ บงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.
ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี ส, ังซือ. ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ. คื น
หน่ วยลงทุนอื,น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื $อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื $อหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางนี $ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื $อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั $อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณีทีเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื $อได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซื $อหน่วยลงทุนนัน$ โดยผู้สงซื
ั $อสามารถใช้ บริ การสังซื $อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
ผู้สงซื
ั $อหน่วยลงทุนทีได้ ชําระเงินค่าสังซื $อหน่วยลงทุนแล้ วไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสังซื $อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื $อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื $อหน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึน$ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ. หน่ วยลงทุน
ผู้สงซื
ั $อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีสังซื $อ หลังจากทีบริ ษัทจัดการได้ รับใบคําสังซื $อทีถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ ว ในกรณี ทีมีการสังซื $อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื $อก่อนได้ ก่อน” ตามวันและเวลาทีได้ รับรายการซื $อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสงซื
ั $อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั $อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนทีสังซื $อ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูสังซือ$ หน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง$ หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื $อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร
พร้ อมดอกเบี $ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั $อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั $อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
(2) วิธีการขายคืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน. ตํ,าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFLTFDIV-D)

มูลค่ าขัน. ตํ,าของ
การสั,งขายคืน
ไม่กําหนด
500 บาท หรื อ 50 หน่วย

จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขัน. ตํ,า
ไม่กําหนด
50 หน่วย

ในกรณี ทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่าทีกําหนด หรื อในกรณี ทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
$
าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน$ ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนตํากว่าทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื $อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
$
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว ทุกครัง$ ทีมีการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ
รายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับลด ยกเว้ น หรื อเปลียนแปลงมูลค่าขันตํ
$ าของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
$ าของการสังขายคืน มูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน$ ตํา จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน$ ตําได้ ในอนาคต เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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(2.2) วันและเวลาการสั,งขายคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังขายคืนได้ ทุกวันทําการ ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
พิจารณากําหนดวันทีมิใช่วนั ทําการรับซื $อคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม ซึงบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทัง$ นี $ หากมี การเปลียนแปลงวัน ทีมิใช่วันทํ าการรับ ซือ$ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยพลัน โดยประกาศไว้ ที
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกัน
(2.3) ช่ องทางการสั,งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง$
ระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนา
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืนนัน$
ได้ เสร็ จสิ $นสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
$ $น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื $อคืนภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื $อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื $อคืนหน่วยลงทุนของสิ $นวันทําการซื $อขายหน่วยลงทุนนัน$ ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื $อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน ทัง$ นี $ เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืนนัน$ ได้ เสร็ จสิ $นสมบูรณ์
แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
$ $น
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืน
หน่ วยลงทุนอื,น
ผู้ถือหน่ วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือ$ ขายหน่วยลงทุนของผู้ให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ$ ด้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและ
วันหยุดทําการซื $อขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนดของวันทําการซื $อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื $อ
ขายนัน$ โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื $อคืนหน่วยลงทุนของสิ $นวันทําการซื $อขายหน่วยลงทุนนัน$ ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื $อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลาทีกําหนดของวันทําการซื $อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
พิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน$
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน$
เงื,อนไขการใช้ บริการ
1) ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุนอืนที
เปิ ดให้ บริ การ และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
$
งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
$ $ ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง
ภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
$ $น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํ ารายการได้ เท่านัน$ บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ในกรณีทีเกิดข้ อผิดพลาด
จากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
$ วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื,นๆ ที,จะมีขึน. ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึ $นใน
อนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพืออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัท จัดการจะแจ้ งการเพิ มเติมช่องทางดังกล่ าวทางเว็บ ไซต์ของบริ ษั ทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ ทีเกียวข้ องให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี $
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอน
เงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรั บค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญ ชีเงินฝากนี $ ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและทีอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ทัง$ นี $ ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน$ เงิน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay)
เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุนอืน ทังนี
$ $ ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึ $นเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี จํากัด”
ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน. ตํ,าในการสับเปลี,ยนเข้ ากองทุน
กรณีทีกองทุนนีเ$ ป็ นกองทุนต้ นทาง : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า
มูลค่าขันตํ
$ าทีกําหนด ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตํ
$ าทีกําหนด หรื อในกรณี
ทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
$
าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน$
และในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญ ชีตํากว่ามูลค่าขัน$ ตําทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสับเปลียน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
$
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่าขันตํ
$ า และ/หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ
$ าของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึ $นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนเข้ ากองทุนโดยได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตํ
$ าในการซื $อหน่วยลงทุนตามทีระบุ
ในหัวข้ อ “การสังซื $อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี,ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี,ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง$ ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการสับเปลียน เมือ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลงนามรับรองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุนอื,น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื $อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี $ได้
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนัน$ ได้ เสร็ จสิ $นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
$ $น ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ $นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน
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(3.4) ราคาขายและรั บซือ. คืนกรณีสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี $เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื $อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนนีก. ับกองทุนอื,นภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื $อคืนของ
วันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
กรณี เป็ นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) การสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี .
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออก จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
กรณี เป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนวันทีชนิดหน่วย
ลงทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี $ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี $ ทัง$ นี $ การสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตาม
เงือนไขการสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการกําหนด
อนึ ง มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน ที ใช้ คํ า นวณราคาขายและรั บ ซื อ$ คื น ในการสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุ น ข้ า งต้ น ต้ องเป็ นมู ล ค่ า ที ได้ รับ การรั บ รองโดยผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงื,อนไขในการสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน และ/หรื อระหว่างชนิดหน่วยลงทุนโดยขึน$ อยู่กับดุลย
พินิจของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินบาทเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร ในกรณีทีระบบงานขัดข้ องหรื อ
ในกรณี ทีผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรื อปฏิเสธทีจะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรื อกรณีอืนใดเพือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง ทังนี
$ $ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยได้ ตามปกติ
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง$ แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อถาวร
ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง หรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(3) เฉพาะกรณี ทีเป็ นหน่วยลงทุน ชนิดหุ้นระยะยาว ทุกครัง$ ทีมีการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุน และ
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กําหนด
7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันทีสิ $นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที 30 กันยายน ของทุกปี
8. ปั จจัยที,มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนี $จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากการเปลียนแปลงของราคาหุ้นทีกองทุน
ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรื อปริ มาณการซื $อขายหุ้น
9. การเลื,อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี $
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี $ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื $อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อ$ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ถู ก ต้ องตัง$ แต่ ห นึ งสตางค์ ขึ น$ ไปและคิ ด เป็ นอัต ราตัง$ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อ$ คื น หน่ ว ยลงทุน ที ถูก ต้ อง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี $
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน$ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
$ ดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมู ล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง$ นี $ บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื $อคืนหน่วยลงทุนนัน$
โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ. คืนหรื อสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั,งที,รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื $อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี $
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื $อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง$ แรก เป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื $อและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื $อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั $อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี $โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสังซื $อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั $อหน่วยลงทุนรายนันถื
$ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื $อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซื $อหน่วยลงทุน ตังแต่
$ วนั ทําการซื $อขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรทีจะทํา
การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั ง$ ต่ อไป โดยจะประกาศล่ ว งหน้ า ไว้ ที สํ านั กงานของบริ ษั ท จัด การหรื อผู้ส นับ สนุ น หรื อเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การหรื อสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
11. ช่ องทางที,ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี,ยวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้ อมู ล เกี ยวกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรั บ ซื อ$ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่ องทางที,ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ,มเติมเกี,ยวกับกองทุนรวมนี .
ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี $ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
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หน้ า 8
ปั จจัยความเสี,ยงของกองทุนรวม
1. ความเสี,ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้ออกหุ้นอันเนืองมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิน รวมทัง$ ความสามารถในการทํากําไรและนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ซึงอาจมีผลกระทบต่อราคาซื $อขายหุ้น
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษั ทจัด การจะพิ จารณาคัด เลื อกหลัก ทรั พย์ ที ลงทุน โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับ ผลการดํ าเนิ น งานหรื อฐานะการเงิน ของบริ ษั ท ผู้ออกตราสาร เพื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ องกับบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงาน
หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี,ยงจากความสามารถในการชําระหนีข. องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากการทีบริ ษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี $ยได้ ตามทีกําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนทีได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ $น จะส่งผลให้ ตราสารทีลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความสามารถในการชําระหนี $ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเป็ น
ประจําสมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสี,ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึ $นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี $ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื $นฐานทางเศรษฐกิจ
ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื $อขายหุ้น เป็ นต้ น ซึงส่งผลให้ ราคาหุ้นทีกองทุนได้ ลงทุนไว้ อาจเพิมขึ $นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี,ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึงเป็ นตลาดทีกําลังพัฒนา หุ้นต่าง ๆ ทีกองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื $อขาย
เปลียนมือของตราสารมีจํานวนครัง$ และปริ มาณน้ อย ซึงอาจขายหุ้นไม่ได้ ในช่วงเวลาทีต้ องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามทีคาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพือให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทัง$ นี $ แนวทางการบริ หารความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน$ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริ ษัทจัดการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
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หน้ า 9
เครื, องมือบริหารความเสี,ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
1. เครื, องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
 ค่ าธรรมเนียมการขายคืนที,ไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรื อระยะเวลาที,กําหนด (liquidity fee):
กองทุนรวมทั,วไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ,มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity
Fee ทีเรี ยกเก็บจริ ง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และ/หรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท$ างเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชี $ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ ม
ใช้ เครื องมือนี $ ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
ข้ อสงวนสิทธิ{ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริ ง โดยปรับเพิมได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดในโครงการ และ/หรื อปรับ
เพิมระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนออก และ/หรื อปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี $ ได้
ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ และหนังสือชีช$ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี $ ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขของเครื องมือที
บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนัน$ รวมถึงรายการทีรับมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Liquidity Fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี $
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปั จ จัย ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อง ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่า ยจากการซื อ$ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซื $อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึน$ ในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุน รวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรั พย์ ทีกองทุน รวมลงทุน โดยบริ ษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน$ ๆ
3. ในกรณี ทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี $ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูล ค่าทรั พย์ สินสุท ธิด้วยสูตรการ
คํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซื $อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิมค่าธรรมเนียมการซื $อขายหน่วยลงทุนทีสะท้ อน
ต้ นทุนในการซื $อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพ
คล่องอืนได้
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี $ เงินจาก Liquidity Fee ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้ เครื องมือนี $มีวตั ถุประสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึน$ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไ$ ม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี $ เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ $นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน$ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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หน้ า 10
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที,สะท้ อนต้ นทุนในการซือ. ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั,วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ,มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที
เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื อนไข ณ ขณะนั น$ ๆ ได้ แก่ ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อ$ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซื $อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึน$ ในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที บริ ษั ท จัด การกําหนด โดยบริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน$ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื $อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการรวมถึงปั จจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึ $นใน
อนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ{ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนัน$ รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Swing Factor ทีเก็บจริ ง ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดที
ระบุไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซื $อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื $อหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ swing pricing
และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื $อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการใช้ เครื องมือ swing pricing ใน
วันทํ าการนัน$ ทัง$ นี $ บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ทีจะไม่ เปลียนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที ได้ ดําเนิน การหรื อตัด สิน ใจไปแล้ ว ทีเกี ยวข้ องกับ การใช้
เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนัน$ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื $อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
$
อบางส่วนของวันทําการนัน$ ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ และรายการซื $อหน่วยลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั $ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี $
2. ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื $อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื $อขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั $ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซื $อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ$ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง$ นี $ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี $ เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ $นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน$ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
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 ค่ าธรรมเนียมการซือ. ขายหน่ วยลงทุนที,สะท้ อนต้ นทุนในการซือ. ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :
กองทุนรวมทั,วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ,มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจอืน
ทังนี
$ $ การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน$ ๆ ได้ แก่
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื $อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือ$ ขายทรัพย์สิน
ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายในการรั กษาสัดส่ วนการลงทุน ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ายที ถูก เรี ยกเก็บ จากหลักทรั พย์ ที ลงทุนหรื อกองทุน ปลายทาง ต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการ
ปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ $นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที
เกียวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ สมมติฐาน และ/หรื อการ
ประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน$ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื $อ
ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ $นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ{ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
ADLs ในวันทําการนัน$ รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะนําค่าซื $อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื $อหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs และ
บริ ษัทจัดการจะนํายอดซื $อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการ
นัน$ ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้ เครื องมือ ADLs
ในวันทําการนัน$ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื $อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
$
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
$ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื $อหน่วย
ลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั $ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรี ยกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซื $อหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืน
หน่ว ยลงทุน และสับ เปลี ยนหน่ วยลงทุนออก เพี ยงฝั งใดฝั งหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริ ษั ท กําหนดไว้ รวมถึ งบริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ทีจะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพิมเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซื $อหน่วย
ลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางทีบริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา ADLs ทีเรี ยกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช$ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้
เครื องมือนี $ ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี $
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื $อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื $อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง$ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือ$ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจากมูลค่าการซือ$ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี
$ $ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
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3. บริ ษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี $
(1) มูลค่าการซื $อหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
(2) มูลค่าการซื $อหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1)
และ (2) ในระดับทีต่างกัน
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs นี $ ADLs ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื องมือนีม$ ีวตั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบ
ทางลบทีอาจเกิดขึ $นกับผู้ถือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี $ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี $ เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึ $นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน$ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
2. การกําหนดเงื,อนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสั,งขายคืนหน่ วยลงทุน
 ระยะเวลาที,ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period):
กองทุนรวมทั,วไป
เมื,อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า : 1,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ,มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการของกองทุนนันๆ
$
2. บริ ษัทจัดการจะใช้ Notice period สําหรับรายการทีมีมลู ค่าทีขายคืน และ/หรื อสับเปลียนออกเทียบเท่า 1 ล้ านบาท
3. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ{ :
1. ในกรณีทีมีการใช้ Notice period และมีเหตุทีทําให้ ต้องใช้ เครื องมืออืนด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบตั ิกบั คําสังทีได้ จาก Notice period นัน$
เช่นเดียวกับคําสังทีได้ ตามปกติในวันทีทํารายการด้ วย ทัง$ นี $ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื องมืออืน ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรื อเครื องมืออืน ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลด Notice period ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช$ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัท
จัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี $ ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
3. บริ ษัทจัดการอาจให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทียังไม่ได้ ถกู นํามาดําเนินการได้ ตามวิธีการทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี $
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน
และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน$ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํา
รายการซื $อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ $นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
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 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate):
กองทุนรวมทั,วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ต,าํ กว่ าร้ อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ,มเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน$ ตําไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรื อวัน Non-Dealing date ทีกองทุนได้ กําหนดไว้
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี $สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการ
ซื $อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื $อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิทัง$ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate
threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซื $อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื $อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื $อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสังรับซื $อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate
5. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณากํ า หนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ ล ะครั ง$ แตกต่ า งกั น ได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ ตํ ากว่ า
Redemption Gate ขันตํ
$ า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสังรับซื $อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื $อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสังรับซื $อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสังรับซื $อคืนหน่วยลงทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื $อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารั บซือ$ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื $อคืน
หน่วยลงทุน ทัง$ นี $ เว้ นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื $อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ทีประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า โดยวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี $ ให้ รวมทุกคําสังทํารายการ
ทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
9. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Redemption Gate นี $ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิ{ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า Redemption Gate ขัน$
ตําทีระบุในโครงการ ทังนี
$ $ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื $อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดํ าเนิ น การระหว่ า งการทํ า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ น
ระยะเวลาทีกําหนด การใช้ เครื องมืออืนแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
$ $ ในกรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
$
ค้ างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนัน$ รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี $
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี $สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้
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3. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ. คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั,งที,รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคําสั,งซือ. หรื อคําสั,งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน: 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ อง
ระงับการซื $อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื $อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสังซื $อหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี $ ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื $อหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซื $อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังนี $
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน$ ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี $
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนืองมาจาก การทีบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื $อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื $อขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งซึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
จะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี $ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
$
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื $อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุน ทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง$ หมด ทัง$ นี $ กรณี ทีเป็ นกองทุนรวมทีมีกําหนดระยะเวลาการรั บซือ$ คืน หน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึงกองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื $อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน$
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ทีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน$
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณี ทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการสามารถใช้ วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วันทีได้ บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้มีสิทธิที
จะได้ รับเงินภายหลังจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนันได้
$ ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

คําเตือนเกี,ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช$ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม$ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี $ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน$
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม
ทังนี
$ $ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 15
สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. เงื,อนไขที,ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ. าจถูกจํากัดสิทธิ
กองทุนนีม$ ีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิ ออกเสียงในกรณี ผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง$ หมดของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
2. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงที,มีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน. (ถ้ ามี) และช่ องทางการตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยลงทุนของบุคคล
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว
บริ ษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน โดยเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล
สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อสํานักงานผู้สนับสนุนทีเปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทีผู้รับโอน
ยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั $อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากทีได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้ อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีทีผู้โอนมีใบสําคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนําส่งใบสําคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพือทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสําคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยืนเรื องการขอให้ ออกใบสําคัญหน่วยลงทุน
ตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทําการ นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
$ $ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบุคคลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้ วส่งผลให้ บคุ คลนันถื
$ อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
$
บริ ษัทจัดการหรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนทีเกินดังกล่าว
4. การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
กองทุน รวมนี จ$ ะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญ หน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การให้ น ายทะเบีย นหน่วยลงทุน บัน ทึ กชือผู้เปิ ดบัญ ชีก องทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน$ โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ช่ องทางและวิธีการที,ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการใน
หลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 16
6. ช่ องทางและวิธี การร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ ข้ อพิ พ าทโดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการ
ดังกล่ าวของกองทุนรวม
 ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
สามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารซิตี $แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
 กองทุนรวมนี $มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี $ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลําเนาเพื,อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที,ไม่ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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ข้ อมูลเกี,ยวกับบุคคลที,เกี,ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
บุคคลที,เกี,ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 รายชือคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี $
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ{ไพโรจน์
(8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

 รายชือคณะผู้บริ หารบริ ษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชือดังต่อไปนี $
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิมพรรุจี

(2) นายนิทิต พุกกะณะสุต
(4) นายประเสริฐ วงศ์เครื อเมฆ
(6) นายศิระ คล่องวิชา

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
$
การบริ หารจัดการของบริ ษัท เท่ากับ 154 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 385,405 ล้ านบาท
 รายชือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื,อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื $ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนํ $าใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นางสาวณัฐยา เตรี ยมวิทยา
(13) นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์
(14) นายสาธิต บัวชู
(15) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(16) นายปี ติ ประติพทั ธิ{พงษ์
(17) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(18) นายชูศกั ดิ{ อวยพรชัยสกุล
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์
(22) นายเกียรติศกั ดิ{ ปรี ชาอนุสรณ์
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี $
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี $
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี $
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี $
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี $
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ - ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 18
 รายชือผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
$ าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื,อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.

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

หน้ าที,ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

นายสาธิต บัวชู

- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

นายปี ติ ประติพทั ธิ{พงษ์

- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of
Technology, New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละบริ การ

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
University of Manchester, U.K.
-ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

 รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื $อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
รายชื,อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี $แบงก์
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)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1999
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-788-2000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รายชื,อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ. คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี $ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื $อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื $อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื $อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื $อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื $อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด

เบอร์ โทรศัพท์
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
0-2274-9400
02-508-1567
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94
02-114-6612

 รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชือผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารซิตี $แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
ทังนี
$ $ นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
$ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
 รายชือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
1
2
3

รายชือผู้สอบบัญชี
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

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

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 20
สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF
อัตราส่ วนการลงทุนที,คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ในประเทศ
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี $
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
$ $ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี $
4.1 เป็ นตราสารหนี $ หรื อตราสารกึงหนี $กึงทุน ทีผู้ออกจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี $
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี $ < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี $
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี $ > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ $นทะเบียนหรื อ
อยู่ในระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี $
5.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื $อขายในกระดานซื $อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื $อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษทั ทีจัดตังขึ
$ $นตามกฎหมายไทย ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื $อขายใน
กระดานซื $อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื $อขายใน SET)
5.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื $อขายตาม 5.1
5.4 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี $ ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.6 หน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี $
5.6.1 จดทะเบียนซื $อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื $อขายในกระดานซื $อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื $อขายใน
SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื $นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานกําหนด
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี $ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ $าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี $ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ $าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark +
5%
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5.7 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซื $อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื $อขายใน
กระดานซื $อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
5.8 หน่วย CIS ในประเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื $อขายหรื ออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื $อขายในกระดานซื $อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื $อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย)
6. หน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื $นฐาน
ไม่เกินอัตราดังนี $ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด (1) 15% หรื อ
และมีลกั ษณะตาม 5.6.1
(2) นํ $าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
7. ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 6. (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี / ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
?. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที,คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี / ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
?. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที,คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี $
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
$ $น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ{มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending)
2. ทรัพย์สินดังนี $
2.1 ตัวŒ แลกเงิน หรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการ
ให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมี
เงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี $ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี $ หรื อตราสารกึงหนี $กึงทุน ที
มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี $
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
3. reverse repo
4. securities lending
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

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

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
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5. หน่วย CIS ในประเทศ
6. หน่วย property ในประเทศ
7. total SIP ซึงได้ แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที 1: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี $ หรื อตราสารกึงหนี $กึงทุน ทีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรื อ
ผู้ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
ส่ วนที, 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที,คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที,ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกัน ต้ องมีจํานวน
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
หุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
$
ษัทนัน$
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี $สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
2. ตราสารหนี $ และตราสารกึงหนี $กึงทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี $ภาครัฐไทย)
สารรายนัน$ ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
$ $ ใน
กรณีทีผู้ออกตราสารมีหนี $สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี $สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี $สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูล
หนี $สินทางการเงินนันจะต้
$ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผู้
ออกตราสารไม่มีหนี $สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง$ แรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้ อนี $ของผู้ออกรายนันเป็
$ นรายครัง$ เว้ นแต่ในกรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มีการยืน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี $โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัท
จัดการจะลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง$ เว้ นแต่กรณี
ทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี $
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
$
นรวมทีออกหน่วยนัน$
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี $
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
$ $นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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4.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

5.

หน่วย private equity

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

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที,เรี ยกเก็บจากผู้ซือ. หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที,เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1), (4) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
เรี ยกเก็บจริง
รายการที,เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

1 ต.ค. 63 –
30 ก.ย. 64

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 2.3754

2.3393

2.3346

2.3323

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 2.3754

ยังไม่เปิ ด

2.3346

2.3323

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 2.1400

2.1400

2.1400

2.1400

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 2.1400

ยังไม่เปิ ด

2.1400

2.1400

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 0.0642

0.0321

0.0274 (5)

0.0251

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.0642

ยังไม่เปิ ด

0.0274 (5)

0.0251

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 0.1672

0.1672

0.1672

0.1672

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.1672

ยังไม่เปิ ด

0.1672

0.1672

o ค่ าธรรมเนียมที,ปรึกษาการลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-

- หน่ วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่ เกิน 2.3754

2.3393

2.3346

2.3323

- หน่ วยลงทุนชนิดจ่ ายเงินปั นผล

ไม่ เกิน 2.3754

ยังไม่ เปิ ด

2.3346

2.3323

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง. หมดที,ประมาณการได้

o ค่ าธรรมเนียมการจัดการ

o ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

o ค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที,ประมาณการไม่ ได้
o ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง. หมด

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ. ขายหลักทรั พย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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ค่ าธรรมเนียมที,เรี ยกเก็บจากผู้ส, ังซือ. หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1), (4) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรี ยกเก็บจริง
รายการที,เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63

1 ต.ค. 63 –
30 ก.ย. 64

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (2)

ไม่เกิน 0.25

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ยังไม่เปิ ด

1.00

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (3)

ไม่เกิน 0.50

0.50

0.50

0.50

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 0.25

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ยังไม่เปิ ด

1.00

o ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน

o ค่ าธรรมเนียมการรับซือ. คืนหน่ วยลงทุน

o ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนเข้ า

o ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี,ยนหน่ วยลงทุนออก

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 0.25
(กรณีถือหน่วยลงทุนตํากว่า
3 ปี และสับเปลียนออกไปยัง
กองทุนอืนทีอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการ
ซึงไม่ใช่กองทุน LTF)

0.25
0.25
0.25
(กรณีถือหน่วยลงทุนตํากว่า (กรณีถือหน่วยลงทุนตํากว่า (กรณีถือหน่วยลงทุนตํากว่า
3 ปี และสับเปลียนไปยัง
3 ปี และสับเปลียนไปยัง
3 ปี และสับเปลียนไปยัง
กองทุนอืนทีอยู่ภายใต้ การ กองทุนอืนทีอยู่ภายใต้ การ กองทุนอืนทีอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการ
บริ หารของบริ ษทั จัดการ
บริ หารของบริ ษทั จัดการ
ซึงไม่ใช่กองทุน LTF)
ซึงไม่ใช่กองทุน LTF)
ซึงไม่ใช่กองทุน LTF)

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

- หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

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

ยังไม่เปิ ด

ยังไม่เปิ ด

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

o ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั $อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อืน
ใดแล้ ว
(2) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTFDIV) ให้ รวมถึงการรับโอนย้ ายเงินลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีจัดตังขึ
$ $นก่อน
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอืนมายังหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวด้ วย
(3) เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว ในกรณีถือหน่วยลงทุนตํากว่า 3 ปี จะเรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี $
(3.1) ในการคํานวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน จะคํานวณให้ กบั ยอดการซื $อหน่วยลงทุนแต่ละครัง$
(3.2) เพือความสะดวกในการคํานวณ บริ ษัทจัดการกําหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
(3.3) ทุกครัง$ ทีมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวทีถือครองก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริ ษัทจัดการจะลบหน่วยลงทุนออกตาม
หลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนทีซื $อเข้ ามาก่อนเป็ นอันดับแรก)
(3.4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปั ดเศษหรื อตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพือใช้ ในการคํานวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนภายใต้ หลักเกณฑ์ของ
บริ ษัทจัดการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
ทังนี
$ $ จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีมีการทํารายการขายคืนจากหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที
จัดตังขึ
$ $นก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อีกกองทุนหนึง ทังภายใต้
$
การบริ หารของบริ ษัทจัดการและบริ ษัทจัดการอืน
(4) บริ ษัทจัดการเริ มเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ตังแต่
$ วนั ที 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้ นไป
(5) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่
$ วนั ที 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 26
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 กันยายน 2565

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชิ $นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้ าง
สือและสิงพิมพ์
อาหารและเครื องดืม
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื,นๆ
ลูกหนี $
เจ้ าหนี $
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

26,152,006,417.67

100.43

143,703,360.00
2,134,571,402.00
2,710,585,166.00
70,422,450.00
107,975,400.00
2,172,622,400.00
4,378,282,575.00
190,337,580.00
663,785,640.00
4,092,731,920.00
2,031,396,822.60
4,134,431,074.50
511,386,220.00
204,757,770.00
1,717,775,470.00

0.55
8.20
10.41
0.27
0.41
8.34
16.81
0.73
2.55
15.72
7.80
15.88
1.96
0.79
6.60

1,001,063.78

0.00

62,004,293.98

0.24

824,235,809.81
(110,964,237.83)
225,077,744.65
(284,629,549.79)
(51,412,432.69)
26,041,042,179.84

3.17
(0.43)
0.86
(1.09)
(0.20)
100.00

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 กันยายน 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -
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หน้ า 27
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 $สูงทีสุด
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 $ โดยผู้ออกตราสารหนี $ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี $ยและคืนเงินต้ 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 $มีสถานะทังทางด้
$
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี $ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม$ ี ส ถานะทัง$ ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี $ระยะสันในระดั
$
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี $มีความสามารถในการชําระหนี $ระยะสันในระดั
$
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี $ระยะสันที
$ ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี $ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี $ โดยผู้ออกตราสารหนี $ไม่สามารถชาระดอกเบี $ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน$ เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2)

คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 28
ข้ อมูลอื,นๆ
1. ข้ อกําหนดเฉพาะหน่ วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว
1.1 การโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวจากกองทุนหนึงไปยังอีกกองทุนหนึง
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงั $ หมดทีเกิดขึน$ หัก ค่าธรรมเนียมการโอนย้ ายการลงทุน
(ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
$ $ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทียังไม่เปิ ดรับโอนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีประกาศกฎหมายทีเกียวกับระบบงานการรับโอนหน่วยลงทุนและการบันทึกรายการ
ของผู้โอนหน่วยลงทุนทีชัดเจน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศการรับโอนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนการเริ มรั บโอน โดยปิ ด
ประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนทุกแห่ง
1.2 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวทีผู้ลงทุนถือครองก่อนวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาวขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
จากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
1.3 หนังสือรับรองการซื $อหน่วยลงทุน
บริ ษั ทจัด การจะจัด ทําหนังสือรั บ รองการซื อ$ หน่ วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบที สมาคมประกาศ และบริ ษั ท จัดการจะไม่จัดทํ า
ใบรับรองการซื $อหน่วยลงทุนสําหรับยอดการซื $อหน่วยลงทุนตัง$ แต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป ซึงพ้ นระยะเวลาการใช้ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที
กรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
1.4 หนังสือรับรองการโอน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบทีสมาคมประกาศ
2. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื,องจากการที,กองทุนใช้ บริการบุคคลอื,น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน
หรื อหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทัง$ ทีมีอยู่ในปั จจุบนั และทีแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต ทีเกียวกับการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ดังต่อไปนี $
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้ นัน$ ต้ องเป็ นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพฤติก รรมที แสดงให้ เห็น ว่าบริ ษั ทจัดการใช้ บริ ก ารของบุค คลนัน$ บ่ อยครั ง$ เกิ นความจําเป็ นเพื อให้ กองทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่า ว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
$ วย
ทังนี
$ $ กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
3. ข้ อกําหนดเกี,ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้
ซึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงมี
ึ ถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน$ นอกจากนีย$ งั ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
$
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 29
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
$ วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน การเงิน อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ ก า ซึงจะเริ มต้ น ตัง$ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื $อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง$ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง$ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื $อคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื $อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง$ เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู
$ ้
ทีเกียวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื $อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี $
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอม
บริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น)ทีมีอยู่ในบัญชีทงั $ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน$ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทัง$
ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
$ $ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
$ อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึน$
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี $ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี $แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื $อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน$ ได้ เพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
$ $ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอืนใดอัน เป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทํ าให้ ก องทุนหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ มขึ น$ หากมี การดํ าเนิ นการที
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อ
เป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) เท่านัน$
ทัง$ นี $ ในกรณี ที กฎหมายไทยมี การแก้ ไขเพิมเติ มข้ อกําหนดเพื อรองรับ การดํ าเนิ นการตามทีบริ ษั ท จัด การได้ ส งวนสิ ท ธิ ไว้ ข้า งต้ น บริ ษั ทจัด การ(รวมถึ งผู้ที
เกียวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้ อมูล ณ วันที, 30 กันยายน 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนระยะยาวปั นผล LTF -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยOจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

