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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ ช่ือ AB Sustainable 
Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ใหค้วามส าคญักับสิ่งแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคลอ้งกับธีมการลงทุนแบบ
ยั่งยืนมากที่สุด ทั้งนี ้กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบ
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลายสกลุเงิน เช่น เหรียญสหรฐั  
ยโูร เยนญ่ีปุ่ น โครนเดนมารก์ ปอนดส์หราชอาณาจกัร ดอลลารแ์คนาดา เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกุล
เงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงสกลุเงินที่
ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส าคญั บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

อนึ่ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนไดท้ั้งผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของนโยบายการจัดสรรก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class S1 USD (เป็น Class ที่เสนอขายใหก้ับนักลงทุนสถาบัน ซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์อง 
ผูล้งทุนเป็นส าคัญ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติ ดประกาศไว้ที่
ส  านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง (รายละเอียดของประเภ ทของ Share 
classes สามารถดเูพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

2.  ส ำหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี ้ตรำสำรทุน ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝำกธนำคำร ที่เสนอ
ขำยทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ และอำจลงทนุในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ/หรือตรำ
สำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

นอกจำกนี ้กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Non - investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำร
จัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวเม่ือรวมกับสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

3.  กองทุนไทยจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทั้งหมด 
โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะที่ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศหรือลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะ
ตลาดที่กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไวมี้ความผันผวน เป็นตน้ หรือในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก และ/หรือในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จ  าเป็นและสมควร หรือสาเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจด ารงสดัส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศหรืออาจมีสดัส่วนเกินมลูค่าความเสี่ยงเป็นการชั่วคราวได ้นอกจากนี ้กองทนุอาจเขา้ท า
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การ
ท าสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด 
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกบัดชันี
อา้งอิง การคาดการณเ์หตกุารณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัของกองทนุ และค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็น
ตน้ 

4.  กองทุนหลกัอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวตัถปุระสงคใ์น
การลงทนุ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุหลกั 
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5.  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเม่ือ เกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ไดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ ลงทุนโดยเกิน
จ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยงัด าเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี  Equity 
Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ 

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 5. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable 
Global Growth เพื่อการเลีย้งชีพ และมีคุณสมบตัิตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุน
โดยบริษัท AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว 
หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทนุรวมของกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ้่าย และส ารอง
ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายโดยเร็ว และประกาศ
ไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

6.  ในกรณีที่กองทุนมีฐำนะกำรลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีมำกกว่ำหรือเท่ำกับรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัไม่มีวตัถุประสงคก์ำรลงทุนในท ำนองเดียวกับกองทุนดชันีหรือ ETF และมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัมี
การลดลงในลกัษณะดงันี ้ 

(6.1)  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั หรือ 

(6.2)  ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ
หลกั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้

(1)  แจง้เหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้  า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหตุ 

(2)  ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหตุ 

(3)  รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุน
รวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

7.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทนุได ้

8.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสุดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

9.  ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะค านึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3)  ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่า 10 วนัท าการ 
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สรุปข้อมูลส ำคัญทีผู่้ลงทุนควรทรำบเก่ียวกับกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน: AB Sustainable Global Thematic Portfolio  
ลักษณะเฉพำะของ Class S1 
USD: 

(1) เป็น Class ที่เสนอขำยใหก้บันกัลงทนุสถำบนั 
(2) ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ และไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล  

วันทีเ่สนอขำยกองทุน: 30 พฤศจิกำยน 2552 
วัตถุประสงค ์และนโยบำยกำร
ลงทุน: 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุเพ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหเ้งินลงทนุเติบโตในระยะยำว 
กองทุนจะสรำ้งโอกำสในกำรเติบโตดว้ยกำรลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทต่ำง ๆ ทั่วโลกที่ท  ำธุรกิจในอุตสำหกรรม
หลำกหลำยที่สนับสนุนธีมกำรลงทุนแบบอย่ำงยั่งยืนในดำ้นสิ่งแวดลอ้มและกำรปรับตัวของสงัคม โดยจะลงทุนใน 
ตรำสำรทุนและหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกับตรำสำรทุน ที่ออกโดยบริษัทต่ำง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผูจ้ัดกำรกำรลงทุนเช่ือว่ำจะ
สนบัสนนุธีมกำรลงทนุแบบยั่งยืน ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ผู้จัดกำรกำรลงทุนจะใช้วิธีกำรลงทุนทั้งแบบ “Top-Down” และ “Bottom-Up” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัทต่ำง ๆ ทั่วโลกที่ใหค้วำมส ำคญักับสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล (Environmental, 
Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีควำมน่ำสนใจลงทนุและสอดคลอ้งกบัธีมกำรลงทนุแบบยั่งยืนมำกที่สดุ 
ผูจ้ัดกำรกำรลงทุนจะก ำหนดธีมกำรลงทุนแบบยั่งยืนที่สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำโลกเพื่อควำมยั่งยืนของ
สหประชำชำติ (United Nations Sustainable Development Goals) เป็นส่วนใหญ่ 
ธีมกำรลงทุนเหล่ำนีไ้ดแ้ก่ ดำ้นสุขภำพอนำมยั (Health) สภำพภูมิอำกำศ (Climate) และกำรเสริมสรำ้งบทบำทและ
ควำมเท่ำเทียมของคนในสังคม (Empowerment) ธีมกำรลงทุนแบบยั่งยืนดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลำ 
โดยขึน้อยู่กบัผลกำรวิจยัของผูจ้ดักำรกำรลงทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน AB Sustainable 
Global Thematic Portfolio) 

อำยุโครงกำร: ไม่ก ำหนด 
บริษัทจัดกำรกองทุน: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 
ผู้เก็บรักษำทรัพยสิ์นของกองทุน: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
เว็บไซต:์ สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 

www.alliancebernstein.com  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) 

1. ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่มี 

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.70% 

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ 0.04% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 0.74% 

* กองทนุหลกัอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุได ้

หมำยเหตุ:  

(1)  ขอ้ควำมในส่วนของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio ไดถู้กคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญัและจัดแปลมำจำกตน้ฉบับภำษำอังกฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ ์ 

(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงกำรให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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ข้อมูลกำรลงทุนและผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) 
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หมำยเหต ุ: 
(1)   ขอ้มลูอำ้งอิงจำก Class I USD ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2565 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนำคต 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะทีส่ ำคัญของกองทุนรวม 

- กองทนุรวมตรำสำรทนุ และเป็นกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ โดยเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) และเป็น
กองทนุรวม ESG (non-SRI Fund) 

-  อตัรำส่วนกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยงหรือตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง  
 กองทนุรวมอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดควำมเสี่ยงโดยจ ำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives ไม่เกิน 
100% ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน และลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝงในอัตรำ ส่วนไม่เกินตำมที่ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

-  ผลกระทบทำงลบภำยใตส้มมติฐำนและควำมเช่ือมั่นที่สมเหตสุมผลจำกกำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ ยงหรือตรำ
สำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงต่อเงินลงทนุของกองทนุรวม 

 กำรลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยงหรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง หำกรำคำ หลกัทรพัยอ์ำ้งอิงมี
ควำมผนัผวนมำก กำรขำดทนุจะไม่เกินมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ 

4.  ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจำกเงินลงทุน 

โอกำสที่จะไดร้บัจำกผลก ำไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมำจำกมลูค่ำที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีกำรสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุ  

5.  จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

100,000 ลำ้นบำท (หรือ จ ำนวน 10,000 ลำ้นหน่วย) 

6. วิธีกำรส่ังซือ้ ขำยคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสำมำรถขอรบัหนังสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ไดท้ี่บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน หรือดำวนโ์หลดผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสท์ี่เปิดใหบ้ริกำร ทั้งนี ้ส  ำหรบัผูล้งทุนที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเ ลีย้งชีพเป็นครัง้แรก 
บริษัทจดักำรจะจัดใหมี้คู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ซึ่งผูล้งทุนมีหนำ้ที่ตอ้งศกึษำและปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพอย่ำงเครง่ครดั เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีจำกกำรลงทนุในกองทนุอย่ำงถกูตอ้ง 

(1.1) กำรเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  กำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำร ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำง
ถกูตอ้งครบถว้นและตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 

เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดำ กรณีนิติบุคคล 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  ก)  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม  ข)  ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมและหรือผูมี้อ ำนำจ

ลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม 
 ง)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลไม่ได้

เป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรบัรองกระทรวง
พำณิชย ์ซึ่งเอกสำรดงักล่ำวมีกำรลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  

 หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  กำรเปิดบัญชีกองทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์

ท่ำนสำมำรถเปิดบญัชีกองทนุออนไลนผ์่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริกำรได ้โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวข้องผูใ้หบ้ริกำรแต่ละรำย 
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(1.2) มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรส่ังซือ้คร้ังแรก มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรส่ังซือ้คร้ังถัดไป 
500 บำท 500 บำท 

ซึ่งค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน ำจ ำนวนเงินที่สั่งซื ้อหน่วยลงทุน หำรด้วย รำคำขำยหน่วยลงทุนซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทุน 10,000 บำท ในวนัที่................ซึ่งมีรำคำขำยหน่วยลงทุนเท่ำกับ 10.15 บำทต่อ
หน่วย ท่ำนจะไดร้บัจ ำนวนหน่วยลงทนุเท่ำกบั 985.2217 หน่วย (10,000 หำรดว้ย 10.15) เป็นตน้ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้ หรือเปลี่ยนแปลงมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป ไดใ้นอนำคต 
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

(1.3) วันและเวลำทีเ่สนอขำยหน่วยลงทุน 

ทำ่นสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได ้ทุกวันท ำกำรซือ้ขำยของกองทุน ภำยในเวลำ 15.30 น. 

(1.4)  ช่องทำงกำรส่ังซือ้และกำรช ำระเงินค่ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูส้ั่งซือ้อำจช ำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดรำฟต ์โดยผูส้ั่งซือ้ที่ช  ำระเป็นเช็ค ตอ้งขีดคร่อมกำรสั่งจ่ำยในนำม “กองทนุเปิดกรุงศรี Equity Sustainable 
Global Growth เพ่ือกำรเลีย้งชีพ” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วย
ลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยูโอบี บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทยธนชำต 
บมจ.ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ.ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือรำยย่อย ธนำคำรออมสิน บมจ.ธนำคำร
ทิสโก ้หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีส่ังซื้อผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร หรือ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูล้งทนุที่ไดส้มคัรกำรใชบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำน
ช่องทำงนีไ้ด ้ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ได้ใหไ้วต้ำมวิธีกำรที่ก ำหนด ในกรณีที่เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดช้  ำระเงินค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแลว้ไม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัท
จดักำร 

(1.5) กำรจัดสรรหน่วยลงทุน และกำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บักำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่สั่งซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจัดกำรไดร้บัใบค ำสั่งซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและได้ รบัช ำระเงินเต็ม
จ ำนวนแลว้ ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. กำรจัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมวนัและเวลำที่ไดร้บัรำยกำรซื ้อขำยหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่ำวตำมสดัส่วนจ ำนวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ และบริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรร 
พรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นกำรเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่ำข้ันต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ 

(2.2) วันและเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

ท่ำนสำมำรถสั่งขำยคืนได ้ทุกวันท ำกำรซือ้ขำยของกองทุน ภำยในเวลำ 15.30 น. ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศไวท้ี่ เว็บไซต์
ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยพลนั โดย
ประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนั 

  



หน้า 8 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

(2.3)  ช่องทำงกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้
ระบจุ ำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  

เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้
ไดเ้สร็จสิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยนำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ 

▪ วิธีกำรขำยคืนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดกำร หรือบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มัครกำรใชบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของผูใ้ห้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหัสผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะ
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงนีไ้ด ้โดยผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและ
วนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้
ขำยนัน้ โดยบริษัทจัดกำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทุนที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทุน และกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
ภำยหลงัเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด จะถือเป็นรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  

เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  

1)  ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำร หรือ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืนที่
เปิดใหบ้ริกำร และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถูกตอ้ง
ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  

2)  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
3)  เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เท่ำนั้น บริษัทจัดกำรจะ

พิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
4)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำด

จำกระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้
เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  

5)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำร
ดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

▪ กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ทีจ่ะมีขึน้ในอนำคต  

บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน อำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึน้ ใน
อนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจง้กำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้งให้ 
ผูล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร  

(2.4) กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีกำรดงันี ้

▪ โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเขำ้
บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอน
เงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในกำรรบัค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่
สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วย
ลงทนุและจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
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▪ รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียน ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) 
เป็นตน้  

▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุ
กำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน ซึ่งสำมำรถรบัได ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

(3)  วิธีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

เปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศ “ตำรำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. กรุงศรี จ ำกัด” 
ซึ่งบริษัทจัดกำรไดป้ระกำศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตำมวนัและเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุตน้ทำงและ/หรือกองทนุปลำยทำง 

(3.2) มูลค่ำข้ันต ่ำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทำง : ผูล้งทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยไม่มีก ำหนดมูลค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขัน้ต ่ำ 

กรณีของกองทุนปลำยทำง : ผูผู้ล้งทุนสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนเขำ้กองทุนโดยไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่
ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ”  

(3.3)  ช่องทำงกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ กำรสับเปล่ียนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยนออกจำก
กองทนุตน้ทำง เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุว่ำถูกตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลง
นำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป 

▪ กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดกำร หรือ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรกำรใชบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงนีไ้ด ้

ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง: กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  

กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง: กำรค ำนวณรำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อน
วันที่กองทุนปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง บวกด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี) 

อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค  ำนวณรำคำขำยและรบัซือ้คืนในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ำงต้นต้องเป็นมูลค่ำที่ได้รบักำรรบัรองโดยผู้ดู แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 
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(3.5) เง่ือนไขในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือ
ในกรณีที่ผูส้นับสนุนยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิด
ประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ 

(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวร
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรื อต่อ
ควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจัดกำร และ/หรือเหตุอ่ืนใดตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้
ก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

7.  รอบระยะเวลำบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 31 สิงหำคม ของทกุปี 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื่องจำกกองทุนนีจ้ะน ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทต่ำงๆ ทั่ วโลก  
เงินลงทนุของท่ำนอำจไดร้บัผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกปัจจยัดงัต่อไปนี ้

-  ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทนุหลกั) 

-  กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

9.  กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ท  ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม

ของบริษัทจดักำร  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

2.  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ื อหน่วย

ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

ตำมขอ้ 1. (1) หรือกำรรบัรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ 1. (2) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดกำรจะ
มอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

10.  กำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1.  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร
ก็ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่ งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

(2.1)  ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

(2.2)  เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้ 
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(2.3)  บริษัทจัดกำรมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึง
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทุนที่เป็ นบุคคลดงัที่
กล่ำวมำขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ที่อำจจะก ำหนดขึน้ในอนำคตนอกเหนือจำกประเทศสหรฐัอเมริกำ โดย
ถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพ่ิมเติมใหท้รำบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 

3.  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส  ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

11.  ช่องทำงทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สำมำรถติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทจัดก ำร 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทำงทีผู่้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

ท่ำนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ รวมถึงสำมำรถดูขอ้มูลโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดักำร ไดท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

ควำมเส่ียงของกองทุนไทย 

1.  ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk):  

ควำมเสี่ยงจำกภำวะธุรกิจและอตุสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กองทุนจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กำรวิเครำะหปั์จจัยพืน้ฐำนของผูอ้อกตรำสำร และ/หรือกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ 

2.  ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk):  

ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรหนี/้เงินฝำกที่กองทนุรวมไปลงทุน อำจมีกำรผิดนัดช ำระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตรำสำรหนี/้เงินฝำกนัน้ ๆ ไม่สำมำรถช ำ ระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก ำหนด  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกลงทนุในตรำสำรหนี/้เงินฝำกที่มีคุณภำพ โดยเงินฝำก/ตรำสำรหนีห้รือผูอ้อกตรำสำรหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บักำร
จดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝำกธนำคำร และตรำสำรหนีภ้ำครฐั ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิด
นดัช ำระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัต ่ำ กองทนุจึงมีควำมเสี่ยงประเภทนีต้  ่ำ 

3.  ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): 

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่อำจจะเพ่ิมสูงขึน้หรือลดต ่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมรำค ำหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไว ้และอำจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน ปัจจยัพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษัทผูอ้อก
ตรำสำร ปริมำณกำรซือ้ขำยหุน้ เป็นตน้ ดังนัน้ หำกรำคำหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหมู้ลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนกำรลงทนุที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทุน โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และภำวะตลำดเงินซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทนุไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุไดใ้นรำคำที่เหมำะสมและภำยในระยะเวลำอนัสมควร ทัง้นี ้กำรที่กองทุนน ำเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัท
ต่ำงๆ ทั่วโลก จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถขำยหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่กองทนุลงทุนไวไ้ดห้รือขำยในรำคำที่ไม่เหมำะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอำจขำยคืนหน่วย
ลงทนุไม่ไดร้ำคำหรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรที่กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยเงินฝำก หรือตรำสำรหนีร้ะยะสัน้ เพื่อรกัษำสภำพคล่องของกองทุนและลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรรบัช ำระคืน จึงท ำใหช้่วยลดควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5.  ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจำกกองทุนน ำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบำทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได ้กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึน้จำกวนัที่กองทุนเขำ้ลงทุนเม่ือเทียบกับสกุลเงินต่ำงประเทศที่เขำ้ลงทุนนั้น (เช่น จำก 
30.00 บำทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 29.50 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือค ำนวณเป็นสกลุเงินบำทนอ้ยลง ในทำงตรงกัน
ขำ้มหำกค่ำเงินบำทมีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 30.00 บำทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 30.50 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะท ำใหมู้ลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือ
ค ำนวณเป็นสกลุเงินบำทมำกขึน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กองทุนจะท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมูลค่ำเงิน
ลงทุนในต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีตน้ทุนส ำหรบักำรท ำธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยง โดยท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนที่เพ่ิ มขึน้ ทั้งนี ้กำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหำกคำดกำรณผ์ิดจะท ำให้เสียโอกำส
ในกำรไดร้บัผลตอบแทนที่มำกขึน้ 
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6.  ควำมเส่ียงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เนื่องจำกกำรลงทนุในสญัญำออปชนัที่ซือ้ขำยในตลำด (Organized Exchange) หรือสญัญำฟิวเจอร ์
กองทุนรวมสำมำรถลงทุนไดโ้ดยกำรวำงเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันกำรไม่ปฏิบัติตำมสญัญำ โดยกำรวำงเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย สำมำรถลงทุนใน
สญัญำที่มีมลูค่ำมำกได ้ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทน (ก ำไร/ขำดทนุ) เกิดขึน้ในอตัรำที่สงูเม่ือเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทนุ ซึ่งในกรณีที่กองทนุคำดกำรณถ์กูตอ้ง กำร
วำงเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็จะไดก้ ำไรเป็นจ ำนวนมำก แต่ในทำงตรงกนัขำ้มถำ้กองทุนคำดกำรณไ์ม่ถกูตอ้ง กำรวำงเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทุน
ก็อำจขำดทนุเป็นจ ำนวนมำกได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจดักำรจะประเมินคณุภำพและ สถำนะของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

7.  ควำมเส่ียงของคู่สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ โดยที่บริษัทจดักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำที่กระท ำนอกศูนยส์ญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (OTC) อำจมีควำมเสี่ยงที่คู่สญัญำ 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำวได ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจัดกำรจะเลือกคู่สัญญำกับสถำบันกำรเงินที่ไดร้บักำรจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเลือกสถำบัน
กำรเงินต่ำงประเทศที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได ้ (Investment Grade) หรือสถำบันกำรเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง ตลอดจนประสิทธิภำพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกับตลำดเงินตลำดทุน  รวมถึงขอ้จ ำกัด
ทำงดำ้นกฎหมำย และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน  ทั้งนี ้ควำมเสี่ยงดังกล่ำว อำจส่งผลใหเ้กิดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรที่
ลงทนุ สภำพคล่อง สภำวะตลำด อตัรำเงินเฟ้อ หรืออตัรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมที่คำดหวงัไว ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงกำรวิเครำะหปั์จจยัต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวอย่ำงถี่ถว้นรอบคอบ 

9.  ควำมเส่ียงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอำจไดร้บัผลกระทบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ขอ้ก ำหนด กฏเกณฑห์รือนโยบำยต่ำงๆ ของรฐับำลในกำรบริหำรประเทศ ซึ่งรวมถึงขอ้จ ำกัด
ของกำรเคลื่อนยำ้ยเงินตรำต่ำงประเทศเขำ้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอำจไม่สำมำรถน ำเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทจัดกำรจะติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงิน ตลำดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐำนต่ำงๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอย่ำงใกลช้ิด เพื่อประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอำจช่วยลดควำมเสี่ยงในส่วนนีไ้ด้ 

 
ควำมเส่ียงของกองทุนหลัก 

ผลตอบแทนและมลูค่ำเงินลงทุนของกองทนุอำจมีควำมผันผวน ซึ่งท ำใหมู้ลค่ำหน่วยลงทนุในขณะที่ขำยคืน เพิ่มสูงขึน้หรือลดลงจำกมูลค่ำเงินลงทุนเริ่มตน้ ควำม
เสี่ยงหลกั ๆ จำกกำรลงทนุในกองทนุไดแ้ก่:  

(1)  ควำมเส่ียงทีเ่กิดขึน้จำกกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพยเ์กิดใหม่:  

กำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยเ์กิดใหม่ สินทรพัยโ์ดยส่วนใหญ่มกัจะมีปริมำณนอ้ยและมีควำมอ่อนไหวต่อปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจและกำรเมืองมำกกว่ำ  อีกทัง้ยงั
อำจซือ้ขำยไดย้ำก ซึ่งอำจมีผลท ำใหก้องทนุประสบผลขำดทนุได ้ 

(2)  ควำมเส่ียงจำกพอรต์กำรลงทุนมีกำรกระจุกตัว:  

กำรลงทุนในหลกัทรพัยอ์อกโดยผูอ้อกหลกัทรพัยเ์พียงไม่กี่รำย หรือที่อยู่ในอุตสำหกรรม หมวดธุรกิจ หรือประเทศที่มีจ ำนวนจ ำกัด อำจท ำให้มลูค่ำของกองทุน
มีควำมผนัผวนมำกกว่ำกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีปริมำณมำกกว่ำหรือมีกำรกระจำยกำรลงทนุที่หลำกหลำยมำกกว่ำ  

(3)  ควำมเส่ียงจำกกำรกระจำยสัดส่วนกำรลงทุน:  

กำรกระจำยสดัส่วนกำรลงทนุระหว่ำงหุน้ที่มีกำรเติบโตอย่ำงโดดเด่นและรวดเรว็และหุน้คณุค่ำที่มีปัจจยัพืน้ฐำนแข็งแกร่ง อำจมีเป็นควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกำระ
ทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ หำกกลยทุธก์ำรลงทนุในลกัษณะดงักล่ำวไม่สมัฤทธิ์ผล นอกจำกนี ้กำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุยงัอำจมี
ตน้ทนุในกำรท ำธุรกรรมที่สงูมำกเม่ือเวลำผ่ำนพน้ไป  

(4)  ควำมเส่ียงจำกกำรปรับเปล่ียนพอรต์กำรลงทุน:  

กองทุนอำจมีกำรบริหำรพอรต์กำรลงทุนในเชิงรุก ท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรหมุนเวียนของกำรลงทุนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดมีค่ำสูงเกินกว่ำ
รอ้ยละ 100 อตัรำกำรหมนุเวียนของกำรลงทนุที่สงูท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยผ์่ำนโบรกเกอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยอ่ืนสงูตำมไปดว้ย นอกจำกนี ้อัตรำกำร
หมนุเวียนของกำรลงทนุที่สงูยงัท ำใหมี้กำรรบัรูก้ ำไรส่วนเกินสทุธิระยะสัน้ในปริมำณมำก ซึ่งอำจมีภำระภำษีที่ตอ้งจ่ำยออกไป  
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(5)  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ:์  

กองทุนอำจมีกำรถือตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินเพื่อกำรลงทุน หรือเพ่ิม/ลดสดัส่วนกำรลงทุนในสินทรพัยอ์ำ้งอิง และอำจท ำใหเ้กิดกำร Gearing หรือกำรใช้
เงินนัอยกว่ำมำกในกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธเ์ม่ือเปรียบเทียบกับสินทรพัยอ์ำ้งอิง ซึ่งกำรใชต้รำสำรอนุพนัธอ์ำจส่งผลใหมู้ลค่ำทรพัยส์ิ นสุทธิของกองทุนมี
ควำมผนัผวนมำกขึน้  

(6)  ควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำของตรำสำรอนุพันธท์ีซ่ือ้ขำยในตลำด OTC:  

กำรท ำธุรกรรมในตลำดตรำสำรอนุพันธท์ี่เป็น OTC โดยทั่วไปจะมีกฎระเบียบของทำงกำรหรือกำรก ำกับดูแลนอ้ยกว่ำธุรกรรมที่ท  ำในศูนยซ์ือ้ขำยอย่ำงเป็น
ทำงกำร (Organized Exchange) ท ำใหมี้ควำมเสี่ยงในกรณีที่คู่สญัญำโดยตรงของตรำสำรดงักล่ำวไม่ปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัและท ำใหก้องทนุตอ้งประสบกับ
ภำวะขำดทนุ  

(7)  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน:  

มลูค่ำกำรลงทุนในตรำสำรทนุอำจมีควำมผันผวนตำมกิจกรรมและผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัท หรือตำมภำวะตลำดและเศรษฐกิจในแต่ละขณะ มูลค่ำ
กำรลงทนุเหล่ำนีอ้ำจลดลงในระยะสัน้หรือระยะยำวก็ได ้ 

(8)  ควำมเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับกำรลงทุนในทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust : REIT):  

กำรลงทนุใน REIT ที่เป็นเจำ้ของและผูด้  ำเนินกิจกำรของอสงัหำริมทรพัย ์หรือ Equity REIT อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำอสงัหำริมทรพัย์
อำ้งอิงที่ REIT เป็นเจำ้ของ ในขณะที่กำรลงทุนใน REIT ที่เขำ้รบัจ ำนองทรพัยส์ิน (Mortgage REIT) อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพของ
สินเช่ือที่ปล่อยใหก้ับอสงัหำริมทรพัยน์ัน้ ๆ โดยทั่วไป RIET ตอ้งอำศยัควำมสำมำรถในกำรบริหำร หำกไม่มีกำรกระจำยควำมเสี่ยง อำจตอ้งเผชิญกบักำรพ่ึงพำ
กระแสเงินสดในระดบัสงู กำรผิดนดัช ำระหนีข้องผูกู้ ้และกำรช ำระหนีด้ว้ยตวัเอง (Self-Liquidation) อีกทัง้อำจมีควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้ดว้ย  

หมำยเหตุ:  

(1)  ขอ้ควำมในส่วนของกองทนุ AB Sustainable Global Thematic Portfolio ไดถ้กูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญัและจดัแปลมำจำกตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ดงันัน้ 
ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ ์ 

(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงกำรให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :  

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรรักษำสภำพคล่องไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity Fee 
ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ /หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล   

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพ่ิม
ระดับมูลค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ ที่บริษัทจัดกำร
ไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล   

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรัพยท์ี่ลงทุน
หรือกองทนุปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่อง
ของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิด้วยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง
อ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุน อย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรำ้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

  



หน้า 16 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลำยทำง   

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลักหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลักกำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :      Full swing pricing       Partial swing pricing 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสัดส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรพัยท์ี่ลงทุนห รือกองทุน
ปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทุน
รวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทุน
รวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะ
ตลำดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้ว่มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพ
คล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร  ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงกำร 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนั
ท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่องมือ 
swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ   

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ  
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กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกบัมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุน ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หักดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลำยทำง   

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลักหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลักกำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบัติของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน 
ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ
สมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย
กำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำ
สำรอนุพันธ์เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทนุ  โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ สมมติฐำน และ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และบริษัท
จดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำร
นัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
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3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกับ
มลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  

(2)  มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ (2) ในระดบัที่ต่ำงกนั  

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม  

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช ้ADLs บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลักหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลักกำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

2. การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 1,000,000 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดกำรล่วงหน้ำเป็นเวลำ : 5 วันท ำกำร 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้
  



หน้า 19 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ข้อสงวนสิทธิ ์

1.  ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัที่ท  ำรำยกำรดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล  

3. บริษัทจัดกำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของ
กองทุนรวม สภำพคล่องของหลักทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำ
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้Notice period บริษัทจัดกำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลำยทำงได ้

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลักหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลักกำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ : 5.00 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดกำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันท ำกำร 

ในทุกรอบเวลำ : 30 วัน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท ำกำร ในแต่ละรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ ำหนดไว ้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ  Gate 
threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  
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5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

8. บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชักชำ้ โดยวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่
เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล  

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัท
จดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็น
ว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ  

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ 

1.  Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำรอำจ
ก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกับ
กองทนุปลำยทำง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลักหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลักกำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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3.   การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดย
บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 5 วันท าการ 

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไว้แลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้

(1)  การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 
บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุในกรณีทรพัยส์ินที่กองทนุรวมมีการลงทุนโดยมีนยัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์ินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมูลค่าทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะไดร้บัเงิน
ภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 

ค ำเตือนเก่ียวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำรำ่งหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนไดร้บัรองถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้ 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด อำจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ซึ่งอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดและสอบถำมขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

• ผูล้งทนุควรศกึษำขอ้มลูเกี่ยวกบัสิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่ระบไุวใ้นคู่มือกำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

• ผูล้งทนุในกองทนุรวมนี ้จะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 

• กองทุนรวมนีมิ้ไดอ้ยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มูลดำ้นควำมยั่งยืนของกองทุนรวม กำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม และกำรจัดท ำรำยงำนของ
กองทนุรวมเช่นเดียวกบั SRI Fund 

• กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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สิทธิและข้อจ ำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิ 

กองทุนนีมี้ขอ้จ ำกัดในกำรใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่ำว 

2.   ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดในกำรใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึน้ (ถ้ำมี) และช่องทำงกำรตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนกำร
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูกำรถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ำกดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร www.krungsriasset.com  

3.   วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

-  กองทุนรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

-  บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านัก งานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

▪ ช่องทำงและวิธีกำรรอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

สามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757 หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207  
หรือผูด้แูลผลประโยชน ์- ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทรศพัท ์02-232-2345 

▪ นโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเขำ้สู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทนุรวม 

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

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน บริษัทจัดกำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิล ำเนำ เพื่อบริษัท
จดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์

 
 
 
 
  

http://www.krungsriasset.com/
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

• รำยชื่อคณะกรรมกำรของบริษัทจดักำร มี 8 คน ตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นำยพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นำงสภุำพร ลีนะบรรจง 
(3) นำยพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นำยฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นำงวรรณำ ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นำยเทซ ึนำคำกำวะ 
(7) นำงสำวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์ (8) นำงสำวสำยสนุีย ์หำญประเทืองศลิป์ 

• รำยชื่อคณะผูบ้ริหำรบริษัทจดักำร มี 6 คน ตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นำงสภุำพร ลีนะบรรจง (2) นำยนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นำยเอนกพร โพธิทตั  (4) นำยประเสริฐ วงศเ์ครือเมฆ 
(5) นำยประเสริฐ อ่ิมพรรุจี (6) นำยศิระ คล่องวิชำ 

   

- จ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัท เท่ำกบั 159 กองทนุ (ขอ้มูล ณ วนัที ่10 เมษายน 2566) 
- มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 394,638 ลำ้นบำท (ขอ้มูล ณ วนัที ่10 เมษายน 2566) 

 

• รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นำมสกุล ต าแหน่ง 

(1) นำงสภุำพร  ลีนะบรรจง กรรมกำรผูจ้ดักำร 
(2) นำยศิระ คล่องวิชำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่กลุ่มกำรลงทนุ  
(3) นำยวิพธุ  เอือ้อำนนัท ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่กลุ่มกำรลงทนุ 
(4) นำยฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันำ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุตรำสำรทนุ 
(5) นำยจำตรุนัต ์สอนไว ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุต่ำงประเทศ 
(6) นำงสำวพรทิพำ  หนึ่งน ำ้ใจ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุตรำสำรหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบำล ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบริหำรควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุ 
(10) นำยธีรภำพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้ 
(11) นำงสำวรมัภำรจัน ์ยธุำนหสั ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้ 
(12) นำงสำวณฐัยำ เตรียมวิทยำ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
(13) นำยเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์ำณิชย ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้
(14) นำยสำธิต บวัช ู ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
(15) นำงสำวสำวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
(16) นำยปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
(17) นำยกวิฬ เหรียญเสำวภำคย ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
(18) นำยชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ  
(19) นำยพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
(20) นำงสำววรดำ ตนัติสนุทร ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
(21) นำยวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
(22) นำยเกียรติศกัดิ์  ปรีชำอนสุรณ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 
(23) นำงสำวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร - ฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 
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• รำยชื่อผูจ้ัดกำรกองทุน (fund manager) ประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม รวมทั้งหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบของผูจ้ดักำรกองทนุดงักล่ำว 

ช่ือ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

นำยฑลิต โชคทิพยพ์ฒันำ - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร ์
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
 

นำยสำธิต บวัช ู - ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี (กำรเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บล. ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 

นำงสำวสำวณีิ สขุศรวีงศ ์                  - ปริญญำโท สำขำบญัชี (กำรเงิน) 
จฬุำกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่วิเครำะห ์
 

นำยปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยลกูคำ้บคุคลเเละ
บริกำร 

นำยกวิฬ เหรียญเสำวภำคย ์
 
 
 

-ปริญญำโท สำขำกำรเงิน University 
of Manchester, U.K. 
ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตรแ์ละ
กำรบญัชี (กำรเงิน)  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรทิสโก ้

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่วิเครำะหส์ินเช่ือ 

นำยจำตรุนัต ์สอนไว - ปริญญำโท สำขำกำรเงินและ
กำรตลำด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นำยชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญำโท  กำรเงิน บญัชีและกำร
จดักำร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญำตรี  สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ำกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุและ
กองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นำยพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA -ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์(หลกัสตูร
นำนำชำติ, โครงกำรแลกเปลี่ยน
นกัศกึษำที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญำตรี สำขำคณิตศำสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรทหำรไทย  
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงดำ้น
กำรลงทนุ 
- ผูจ้ดักำรผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลำดเงิน 

นำงสำววรดำ ตนัตสินุทร -ปริญญำโท สำขำกำรเงิน, University 
of Bath, UK 
-ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 
- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- นกัวิเครำะหฝ่์ำยธุรกิจตลำดทนุ 
- นกัวิเครำะหเ์ศรษฐกิจและตลำดเงิน 

นำยวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต 
สำขำกำรเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
 

- บลจ. เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั - ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
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• รำยชื่อผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ำกดั (มหำชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 0-2231-3777 
4 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ำกดั 02-949-1999 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 02-658-6300 
6 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี พฒันสิน จ ำกัด (มหำชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ำกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พำย จ ำกดั (มหำชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ำกดั 0-2672-5999 
22 บริษัทหลกัทรพัย ์ดำโอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 02-648-1111 
23 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 02-684-8888 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั 0-2696-0000 
25 ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 02-697-5454 
26 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 02-648-3600 
27 บริษัท หลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 02-088 9999 
28 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 02-659-3390 
29 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 02-207-2100 
30 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ำกดั 02-861-4820 
31 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 02-352-5100 
32 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 0-2080-6000 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8889 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6697 
35 บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-0265100 
36 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ำกดั 02-107-1664 
37 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั 02-022-1400 
38 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 0-2117-7878   
39 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 0-2274-9400 
40 บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ำกดั     1240 
41 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั   02-508-1567 
42 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ำกดั 02-061-9621 
43 บริษัทหลกัทรพัย ์สยำมเวลธ ์จ ำกดั   02-430-6543 
44 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ำกดั 02-829-6291 
45 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ฐำนเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ำกดั 02-114-6612 
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• รำยชื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รำยชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 
ทัง้นี ้นอกจำกหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

• รำยชื่อผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 รำยช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

46/8 ชัน้ 10 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

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

อัตรำส่วนกำรลงทุนในผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญำรำยใดรำยหน่ึง (Single entity limit) 

กำรลงทนุในตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

กำรลงทนุตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ  
- กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
- กรณีที่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
ไม่เกินรอ้ยละ 35 

กำรลงทนุในหน่วย CIS  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

กำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถ
ลงทนุได ้(investment grade) หรือเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของธนำคำรออมสิน 
ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกินรอ้ยละ 20 
(หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 เม่ือเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ 
หรือผูมี้ภำระผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale) 
กำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง หรือศุกกู ที่ผู ้
ออกจัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย และเป็นตรำสำรที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้
ออกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทั่วไป และเสนอขำยในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade (กรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 397 วัน 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนก ำหนด และในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี ้มำกกว่ำ 397 วันนับแต่
วนัที่ลงทนุ ตรำสำรดงักล่ำวตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)  

ไม่เกินรอ้ยละ 10 

กำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้
- ตรำสำรทนุที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือ
ของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทนุที่ผูอ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ)  

- ตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษทัที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งหุน้
ของบริษัทดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจ
ท ำใหมี้กำรเพิกถอนหุน้ออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

- หุน้ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำย 
- ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง หรือศุกกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III ที่ มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade และเป็นตรำสำรที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำย
หลักทรพัยต์่ำงประเทศ หรือผู้ออกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทั่วไป (กรณีที่เป็นตรำสำรที่มี
ก ำหนดวนัช ำระหนีน้อ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 397 วนั นับแต่วันที่ลงทุน ผูมี้ภำระผูกพนัตำมตรำสำร
ดงักล่ำวตอ้งบุคคลตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด และในกรณีที่เป็นตรำ
สำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนีม้ำกกว่ำ 397 วนั นับแต่วันที่ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market) 

- ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

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

- หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื ้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจด
ทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลักทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุที่อำจ
ท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ต่ำงประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสรำ้ง
พื ้นฐำนอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 10 



หน้า 28 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

- หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทุนทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
แกไ้ขเหตุที่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

- หน่วย CIS ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO 
เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์ส  ำหรับผู้ลงทุนทั่ วไ ปของตลำด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลำดซือ้ขำยหลักทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุที่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

กำรลงทนุในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำริมทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด และจดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจด
ทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบขุำ้งตน้ (SIP)  รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 5 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. Derivatives on Organized Exchange 
 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน
ธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักล่ำว 

ไม่เกินรอ้ยละ 25 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 
 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพยสิ์น (Product Limit) 

กำรลงทนุในเงินฝำก หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีผูอ้อก ผูส้ั่ง
จ่ำย หรือคู่สญัญำเป็นสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของสถำบนั
กำรเงินตำมกฎหมำยไทย) 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญัญำตำม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี
 

กำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ 
-  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหมี้กำร
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุรวม
สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้ 

-  ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงซึ่ง
จดทะเบียนกบั TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่)  

-  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
-  Total SIP  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 25 

กำรลงทนุใน Reverse Repo ไม่เกินรอ้ยละ 25 

กำรลงทนุใน Securities Lending ไม่เกินรอ้ยละ 25 

Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินอ่ืน (SIP) ตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้
ขำยลว่งหนำ้แฝง ศกุกู หรือตรำสำร Basel III ที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำด
ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไป และอยู่ในระบบของ 
regulated market และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไม่มี credit 
rating  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 15 
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derivatives ดงันี ้
- กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) 
- กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง
ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product Limit 

อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรทีล่งทุน (concentration limit) 

หุน้ของบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง  ทกุกองทนุรวม รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำยเดียวกนัตอ้งมีจ ำนวนหุน้ของ
บริษัทรวมกนั นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทันัน้ 

ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำร Basel III และศกุกู ของ
ผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครฐัไทยหรือตรำ
สำรหนีภ้ำครฐัต่ำงประเทศ)  

1.  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ 
ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุด ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำร
มีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถัดไป และยังไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บริษัทจัดกำรอำจน ำมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนีส้ิน
ทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่
มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผย
ไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุดรวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจัดท ำงบ
กำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ัตรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลักทรพัยใ์นลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อ
กองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำร
ออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2. ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุก ำหนด) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดที่ออกหน่วยนัน้  

-   อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีขนำดเล็ก โดยจดัตัง้ขึน้ใหม่มี
อำยไุม่เกิน 2 ปี และเสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็น
หน่วย infra ของกองทนุที่มีขนำดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี และเสนอขำยต่อผู้
ลงทนุในวงกวำ้ง โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหนว่ย property ของกองทุนที่มีขนำดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี 
และเสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  

หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม *  (รอ้ยละต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ) 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

1.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได้ ไม่เกิน 4.6545 1.2626 

০ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกิน 2.1400 1.0700 

০ ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

০ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

০ ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

০ ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบบญัช ี ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

০ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี 

০ ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ 
-  ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

 
ตำมที่จ่ำยจริง และไม่เกิน 1.0700 
ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 

 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

 

-  หลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 1.0700  
ของ NAV ถวัเฉลี่ยต่อปี 

ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

2.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมที่ประมำณกำรไม่ได้   

০ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือค่ำใชจ้่ำย
ต่ำงๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ 
หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ไม่เกิน 4.6545 1.2626 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน * (รอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทนุ) 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 
০  ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี  ไม่มี 

หมำยเหตุ :  
* ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษี

อ่ืนใดแลว้ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  ข้อก ำหนดเฉพำะของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  

(1)  บริษัทจัดกำรจะจัดใหมี้ระบบงำนในกำรตรวจสอบกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงำนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โด ย
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจัดท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธี กำรที่
สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนงำน ก.ล.ต.  

(2)  กำรลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรลงทนุเกี่ยวกบักำรลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ และ
ซือ้หน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำกำรใชส้ิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศก ำหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์ำงภำษีโดยน ำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภำษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งค ำนึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์ำงภำษีตำมเง่ือนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด โดยหำกผูถ้ือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเง่ือนไขดงักล่ำว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์ำงดำ้นภำษีและจะตอ้งช ำระ
คืนเงินภำษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพำกร  

(3)  กำรโอนยำ้ยกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพอ่ืน  

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพพรอ้มดว้ยผลประโยชนท์ัง้หมดที่เกิดขึน้ไปยงักองทุนรวมเพ่ือกำร
เลีย้งชีพอ่ืน ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งโอนจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

(4)  หนงัสือรบัรองกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดักำรจะจดัท ำหนงัสือรบัรองกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ โดยมีรำยกำรอย่ำงนอ้ยตำมประกำศของสมำคมบริษัท
จดักำรลงทุนก ำหนด และบริษัทจัดกำรจะไม่จดัท ำใบรบัรองกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ ส ำหรบัยอดกำรซือ้หน่วยลงทุน
ซึ่งพน้ระยะเวลำกำรใชส้ิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศก ำหนด  

(5)  หนงัสือรบัรองกำรโอนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดกำรจะจัดท ำหนังสือรบัรองกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ โดยมีรำยกำรอย่ำงนอ้ยตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำร
ลงทนุก ำหนด 

2. กำรรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจำกกำรทีก่องทุนใช้บริกำรบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมูลค่ำเพ่ือกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบุคคลดงักล่ำวใน
กำรจดักำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนใ์นกำร
จดักำรกองทนุและหลกัเกณฑใ์นกำรป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  

(2)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบุคค ลดังกล่ำว 
(churning)  

ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ด้ของกองทุน
นัน้ดว้ย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ ยวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  

3.  ข้อก ำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 
1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล สญัชำติอเมริกัน  
ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฏดว้ยว่ำในปัจจบุนัมีรฐับำลใน
หลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลักเกณฑใ์นลกัษณะที่คลำ้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำย
ดงักล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถกูก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำโดยมี
หนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสญัชำติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคำ้เพื่อหำควำมสมัพันธข์องลูกคำ้กับประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหลู้กคำ้บำงประเภทตอ้งจัดท ำ เอกสำรยืนยนัตนตำม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญัในสองกรณี คือ  
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(1)  ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30% ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมริกำ (เงิน
ลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-
thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก ำหนดใหส้ถำบันกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้ร่วมผูกพันตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ที่เขำ้รว่มผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดกำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจัดกำรและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งเพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเขำ้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลักเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริ ษัทจัดกำรและ
กองทุนรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผูกพันภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้  
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรดงันี ้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใ หค้  ำยินยอม
บริษัทจัดกำรและกองทุนและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กับหน่วยงำนของรฐัทัง้
ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน ำส่งขอ้มูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมริกำ เช่น 
หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกันหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ  หรือ
กำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  

(3)  ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรบัภำยใน
ระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  

(3)  ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  

(4)  ด ำเนินกำรอ่ืนใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนิน กำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดกำรและ
กองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทุนอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิดบญัชี
ธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือ
เป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด)เท่ำนัน้  

ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่ รำชกำร
ก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

 

 



หน้า 33 

             - กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

4.  บริษัทจัดกำรจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รับควำม
เหน็ชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำมีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ บริษัท
จดักำรจะรำยงำนกำรถือครองหน่วยลงทุนดงักล่ำว และน ำส่งขอ้มลูส่วนตวัหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัผูมี้อ ำนำจหนำ้ที่ของกองทนุหลกั
โดยพลัน ซึ่งไดแ้ก่ ชื่อ ประเภทของผูล้งทุน แหล่งที่มำของเงินลงทุน (เช่น รำยได ้หรือเงินสะสม เป็นตน้) ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง รวมถึงผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนแสดงที่อยู่ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงำนหรือองคก์รอ่ืนที่เชื่อถือไดซ้ึ่งมิใช่บริษัทจดักำร 
(เช่น บิลค่ำสำธำรณปูโภค บิลค่ำโทรศพัท ์บิลบตัรเครดิต ที่มีอำยไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกนักบับตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง เป็นตน้) และ/หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดที่เกี่ยวกับผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมที่กองทุนหลักรอ้งขอ ใหก้ับบริษัทจัดกำร ทั้งนี ้กองทุนหลักอำจส่งต่อขอ้มูลดังกล่ำวให้ กับหน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวขอ้งหรือก ำกบัดแูลกองทนุหลกั พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ ศำล หรือ ตำมกฎหมำยของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่ำไดร้บักำรยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับกำรรำยงำนหรือน ำส่งขอ้มูลส่วนตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุนขำ้งตน้ ใหก้บัผูมี้อ ำนำจ
หนำ้ที่ของกองทุนหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑห์รือวิธีกำรของกองทุนหลกัในภำยหลัง (ถ้ำมี) ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถ้ือห น่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซื ้อคืนหน่วยลงทนุ และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้
หำกผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดปฏิเสธกำรใหข้อ้มลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมตำมที่กองทุนหลกัรอ้งขอภำยในเวลำที่เหมำะสมตำมแต่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
หรือมีพฤติกรรมเขำ้ข่ำยและ/หรือมีควำมผิดตำมกฎหมำยอนัมีผลท ำใหบ้ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องกองทุนหลกัได ้จะถือว่ำผูถ้ือหน่วย
ลงทุนมีเจตนำกระท ำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำรจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดใหบ้ริกำรและด ำเนินกำรคื นเงินลงทุนตำม
มลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่บริษัทจดักำรไวล้่วงหนำ้ อีกทัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะ
ไม่สำมำรถน ำเรื่องดงักล่ำวมำใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งควำมเสียหำยจำกเหตดุงักล่ำวจำกบริษัทจดักำรไดแ้ต่อย่ำงใด 
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