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หน้ า 1
สรุปข้อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงใน
หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property sector fund) สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund, Class I1q USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหารจัดการ
โดยบริ ษั ท Janus Capital International Ltd และเป็ นกองทุ น รวมที่ จั ด ตั้ ง ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งของประเทศไอร์แ ลนด์ (Ireland) ซึ่ง เป็ น สมาชิ ก สามัญ ของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลัก
จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ยูโร เยนญี่ป่ นุ หยวนจีน หรือฮ่องกงดอลลาร์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกง ซึ่งได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ และ/ห รือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินยูโร ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
(ประเทศ) ที่ทาการซือ้ ขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของกองทุน เป็ นสาคัญ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทงั้ ผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกาไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจัดกา รจะ
พิจารณาเลือกลงทุนใน Class I1q USD อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสม
ในภายหลังก็ได้ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ข องกองทุน ให้เป็ น ไปตามที่ ได้ระบุในหนังสือชีช้ วนฯ นี ้ โดยถือว่ า ได้รับความเห็น ชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
(รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด แต่ทั้งนี ้ จะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกาหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด ทั้งนี ้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกโดย
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาการก่อนเลิกกองทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน
เกิดภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม
เป็ นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุผลที่ จาเป็ นและ
สมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทาการ กรณีที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนจานวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุน
ในต่างประเทศเป็ นการชั่วคราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้ หมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนีแ้ ละ/หรือเงิน
ฝากก็ได้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว บริษัทจัดการจะรายงานก ารไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีแ้ ละ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคา้ ประกันการจ่ายเงิน โดย ภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน และอาจจะลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment
grade) หรือตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) แต่อาจจะลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non –
investment grade) หรือตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 2
6. บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพิ นิจของบริษัท
จัดการ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศ
ที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่
ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนยั สาคัญ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็ น
ต้น
7. กองทุนอาจจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง เช่น
แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนีอา้ งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนยั สาคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เป็ นต้น
8. ในกรณี ที่บ ริษัทจัดการเห็น ว่ า การลงทุน ในกองทุน รวมต่า งประเทศ และ/หรือการลงทุน ในกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity
Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่
คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่ าวมีการกระทาผิดตามความเห็นของหน่วยงาน
กากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนใน
กองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผูล้ งทุนโดยเกินจาเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income
Fund ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดาเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้
เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้นแล้วมีผลทาให้การลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีต่า กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์
ตี ้ และมีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุน โดยบริษัท Janus Capital
International Ltd หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดาเนินการ
จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องขอ งกองทุน
(ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของกองทุนทัง้ นี ้ หากมีการดาเนินการ
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดก ารและ
ผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดาเนินการเปลี่ ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นาเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนาเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
9. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมู ลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรู แ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดาเนินการให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดาเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นาเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึ งทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่ าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิข องกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนิ น การ
คัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 3
10. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ลงทุนได้
11. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี )
12. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี ้ รวมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(12.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(12.2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ

สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน

Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

ลักษณะเฉพาะของ
Class I1q USD

(1) เป็ น Class ที่ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(2) ขายให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และมีการจ่ายเงินปันผล

วันทีเ่ สนอขายกองทุน

29 กันยายน 2546

วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน

กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึน้ และบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
ตัง้ แต่ 5 ปี ขนึ ้ ไป
เป้าหมายผลการดาเนินงานของกองทุน: เพื่อให้ได้รบั อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ต่อปี (ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย) ที่สงู กว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Index
กองทุนจะลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุน้ ของบริษัทที่ทาธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือมีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนใน
บริษัทที่ทาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) และบริษัทที่มีธุรกิจ ทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่
เกี่ยวข้องกับหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทที่กองทุนลงทุนอาจมีขนาดเท่าใดก็ได้ (รวมถึงหุน้ ขนาดเล็ก) และมีแหล่ง
ที่ตงั้ ทั่วโลก (รวมถึงตลาดในประเทศกาลังพัฒนา)
กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) โดยอ้างอิงผลการดาเนินงานกับดัชนี FTSE EPRA
Nareit Global REITS Index ซึ่งมีองค์ประกอบเป็ นหุน้ ของบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยส่วนใหญ่ และเป็ นพืน้ ฐานในการ
กาหนดเป้าหมายผลการดาเนินงานของกองทุน ที่ปรึกษาการลงทุนย่อย (Sub-Investment Adviser) ของกองทุนจะใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนให้กับกองทุน ซึ่งสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์อาจจะไม่เป็ นไปตามนา้ หนักที่
ใช้ในการคานวณดัชนี หรือหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมิได้เป็ นองค์ประกอบในดัชนี แต่ในบางขณะกองทุนอาจมีนา้ หนัก
การลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับนา้ หนักในการคานวณดัชนีก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ซึ่งรวมถึงเงินสดและตราสารในตลาดเงิน
ทัง้ นี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน หรือสร้าง
มูลค่าเงินลงทุนหรือรายได้เพิ่มขึน้ ให้กบั กองทุน

ตัวชีว้ ัด (Benchmark)

FTSE EPRA Nareit Global REITS Index

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

บริษัทจัดการกองทุน

Janus Capital International Ltd

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

เว็บไซต์

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.janushenderson.com

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 4
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (Class I1q USD)
1.

ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

2.

ไม่เกิน 2.00%
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee)
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (Ongoing Charges)

ไม่เกิน 1.00%
1.15%
(รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว)

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (Ongoing Charges) เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญและจัดแปลมาจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีทมี่ ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 5

ข้อมูลการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุน
Janus Henderson - Global Real Estate Fund (Class I1q USD) (กองทุนหลัก)*

หมายเหตุ :
(1) ที่มา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 6
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGPROP-A): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ: KFGPROP-D): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งการรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด
3. หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGPROP-I): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/
หรือผูล้ งทุนสถาบันที่บริษัทจัดการกาหนด ที่ตอ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบุคคล กลุ่มผูล้ งทุน และ/หรือผูล้ งทุนสถาบันได้ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ซึ่งคานึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ/หรือแจ้งวันที่เริ่มเปิ ดทาก ารขายชนิดหน่วย
ลงทุน ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมผสมที่เน้น ลงทุน แบบมีค วามเสี่ยงต่ า งประเทศ และเป็ น กองทุน รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ที่ มีน โยบายการลงทุน เฉพาะเจาะจงในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property sector fund) และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
4. ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และ หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : โอกาสที่จะได้รบั จากผลกาไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึน้ ของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รบั เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : โอกาสที่จะได้รบั เงินปันผลจากการลงทุนของกองทุน ซึ่งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของกาไร
สุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ และ/หรือจ่ายจากกาไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และ/หรืออาจพิจารณาจ่ายจาก เงินปันผลที่
ได้รบั จากกองทุนหลักในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน
5. จานวนเงินทุนโครงการล่าสุด
3,000 ล้านบาท หรือ 300 ล้านหน่วย
6. วิธีการสั่งซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิ ดให้บริการ
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
สาหรับผูท้ ี่ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อทารายการซือ้ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็ นจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี ้
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและหรือผูม้ ีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขการลงนาม
ง) ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้
เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 7
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เปิ ดให้บริการได้ โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
(1.2) มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (KFGPROP-I)

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซือ้
ครั้งแรก
ครั้งถัดไป
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

ซึ่งค านวณเป็ น หน่ ว ยลงทุน ได้โดยนาจานวนเงิน ที่ ส่ ัง ซื ้อหน่ ว ยลงทุน หารด้ว ย ราคาขายหน่ ว ยลงทุน ซึ่ง เท่ า กับ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซือ้ หน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่................ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รบั จานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็ นต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป ได้ในอนาคต
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(1.3) วันและเวลาทีเ่ สนอขายหน่วยลงทุน
ท่านสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
(1.4) ช่องทางการสั่งซือ้ และการชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
▪ กรณีส่งั ซือ้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น
ผูส้ ่งั ซือ้ อาจชาระเป็ นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผูส้ ่งั ซือ้ ที่ชาระเป็ นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี-้ สะสมมูลค่า” (กรณีส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFGPROP-A”) หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี -้ ปั นผล” (กรณีส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล “KFGPROP-D”) หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้-ผูล้ งทุนสถาบัน” (กรณีส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชนิด ผูล้ งทุนสถาบัน “KFGPROP-I”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิ ด เป็ น บัญชี
กระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้ บงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.
ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติม
▪ กรณีส่ังซือ้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่น
ผูล้ งทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางนีไ้ ด้
บริษัทจัดการจะดาเนินการหักเงินตามจานวนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กาหนด ในกรณี ที่เงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ้ ได้หรือรายการคาสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยผูส้ ่งั ซือ้ สามารถใช้บริการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัท
จัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่งั ซือ้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั ใบคาสั่งซือ้ ที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รบั ชาระเงินเต็ม
จานวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รบั รายการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่ วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจานวนที่ส่งั ซือ้ (Pro Rata) ให้แก่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ระบุไว้ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 8
(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน
(2.1) มูลค่าขั้นต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน
ชนิดหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (KFGPROP-A)
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFGPROP-D)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (KFGPROP-I)

มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน
500 บาท หรือ 50 หน่วย
500 บาท หรือ 50 หน่วย
ไม่กาหนด

จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีข้นั ต่า
50 หน่วย
50 หน่วย
ไม่กาหนด

ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุ น
ต้องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนต่ากว่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน มูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดก าร
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(2.2) วันและเวลาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถสั่งขายคืนได้ ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดวันที่มิใช่วนั ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกาหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่ เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดย
ประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน
(2.3) ช่องทางการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้
ระบุจานวนหน่วยลงทุนหรือจานวนเงินที่ตอ้ งการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนา
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนัน้
ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ โดยนายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณราคารับซือ้ คืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมี
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์
แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของผูใ้ ห้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อ ยแล้ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ้ ด้ โดยผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทาการและ
วันหยุดทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซือ้
ขายนัน้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซือ้ คืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผูส้ ่ งั ขายคืนหน่วยลงทุน แ ละการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลาที่กาหนดของวันทาการซือ้ ขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาการถัดไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทารายการของผูส้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้างอิงเท่านัน้
เงือ่ นไขการใช้บริการ
1) ผูส้ ่งั ขายคืนจะต้องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น
ที่เปิ ดให้บริการ และปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูก ต้อง
ภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทารายการของผูส้ ่งั ขายคืนแล้ว
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ บริษท
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2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการที่สมบูรณ์แล้วนาไปใช้อา้ งอิงได้
4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ไขกรณีดงั กล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อ นปิ ดการให้บริการ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
▪ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ใน
อนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความ
สะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดัง กล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการก่อนวันเริ่มให้บริการ
(2.4) การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี ้
▪ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
▪ รับเช็คทางไปรษณีย ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นาเช็คไปขึ ้ น เงิน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เป็ นต้น
▪ รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นาเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนิน การตามวิธีที่
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เปิ ดให้สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จากัด ”
ซึ่งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางและ/หรือกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่าขัน้ ต่าในการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน
กรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยหรือเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า
มูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนด ในกรณีที่การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนด หรือในกรณี
ที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
และในกรณีที่ผถู้ ื อหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าที่กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดย
ไม่มีมลู ค่าขัน้ ต่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง : ผูล้ งทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนโดยได้รบั การยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุ
ในหัวข้อ “การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน”
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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(3.3) ช่องทางการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน
▪ การสับเปลี่ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอี ยด
ต่างๆ ในคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงิน ที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสาเนาคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองคว าม
ถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
▪ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ้ ด้
ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่า กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(3.4) ราคาขายและรับซือ้ คืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเ้ ป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนีก้ ับกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง : การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคารับซือ้ คืนของ
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง : การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคานวณราคาขายของวันทา
การก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง : การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนวันที่ชนิดหน่วย
ลงทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนีใ้ ห้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้
อนึ่ง มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ที่ ใ ช้ค านวณราคาขายและรับ ซือ้ คื น ในการสับ เปลี่ ยนหน่ ว ยลงทุน ข้า งต้น ต้องเป็ น มูล ค่ า ที่ ได้รับ การรับ รองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(3.5) เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการชั่วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่ นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้สิทธิในการปิ ดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
8. ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื่องจากกองทุนนีจ้ ะนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน REITs หรือหลักทรัพย์และบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่วั โลก เงินลงทุนของท่านอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
- ผลการดาเนินงานของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก)
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
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9. การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณี ที่กาหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการ ควบคุม
ของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้องต่างจากราคา
รับ ซือ้ คื นหน่ว ยลงทุน ที่ ถูกต้องตั้งแต่ ห นึ่ งสตางค์ขึ น้ ไปและคิ ด เป็ น อัต ราตั้งแต่ ร ้อยละ 0.5 ของราคารับ ซือ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ถูกต้อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ตามข้อ 1. (1) หรือการรับ รองข้อมูล ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ต ามข้อ 1. (2) ต่ อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้ บริษัท จัด การจะ
มอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้
โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสั่งขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงับคาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการชั่ วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคาสั่งซือ้ และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกั บ
หรือเพื่อประโยชน์ข องประเทศสหรัฐ อเมริกา พลเมืองสหรัฐ อเมริก าหรื อผู้ที่ มี ถ่ิน ฐานอยู่ใ นสหรัฐ อเมริ กา หรือบุค คลซึ่งโดยปกติ มีถ่ิน ที่ อยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท จัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมา
ข้างต้น
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธ
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทาการซือ้ ขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั้งต่ อไป โดยจะประกาศล่ว งหน้าไว้ที่ส านักงานของบริษัท จัดการหรือผูส้ นับ สนุน หรือเว็ บ ไซต์ข องบริษัท จัดการหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
11. ช่องทางทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรับ ซื ้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จั ด ก าร
www.krungsriasset.com
12. ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ รวมถึงสามารถดูขอ้ มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลง ทุนกับบริษัท
จัดการ ได้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงของกองทุนไทย
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานของผูอ้ อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้ เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาระหนี ้ โดยบริษัทผูอ้ อกตราสารหนี/้ เงินฝาก นั้น ๆ ไม่สามารถชาระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ ให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/้ เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้ รือผูอ้ อกตราสารหนีข้ องบริษัทเอกชนทั่วไปจ ะต้องได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน้ ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้ าครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชาระหนีท้ งั้ เงินต้นและดอกเบีย้ ในระดับต่า กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้ ่า
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึน้ หรือลดต่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราค าหุน้ ที่กองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึน้ อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อกตราสาร ปริมาณ
การซือ้ ขายหุน้ เป็ นต้น ดังนัน้ หากราคาหุน้ ที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึน้ จะส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือ เพิ่มขึน้ ได้เช่นกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นี ้ การที่ก องทุนนาเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการกระจายการลงทุนทั่วโลก
ในหุน้ ของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อา จมีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ ่วั ไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของ
ตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืน
จึงทาให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนื่องจากกองทุนนาเงินลงทุนซึ่งเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินของทัง้ สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้ จากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเ ทศที่เข้าลงทุนนัน้ (เช่น จาก
30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้าม
หากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ น
สกุลเงินบาทมากขึน้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการ ซึ่ง
จะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่า อย่างมี
นัยสาคัญ และอาจมีตน้ ทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ การป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทงั้ หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาให้เสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทน
ที่มากขึน้
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6. ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เนื่องจากการลงทุนในสัญญาออปชันที่ซือ้ ขายในตลาด ( Organized Exchange) หรือสัญญาฟิ วเจอร์
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนในสัญญาที่มี
มูลค่ามากได้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึน้ ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่ก องทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกัน
เพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กาไรเป็ นจานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนคาดการณ์ไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุ นก็อาจขาดทุนเป็ น
จานวนมากได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและ สถานะของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างสม่าเสมอ
7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาที่กระทานอกศูนย์สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจากัดทางด้าน
กฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง
สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น ซึ่งอาจทาให้กองทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างถี่ถว้ นรอบคอบ
9. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกาหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงช้อ จากัดของ
การเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน้ ฐานต่างๆ ของประเทศที่ กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ ด้
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงในการลงทุน
มูลค่าการลงทุนของกองทุนและรายได้จากการลงทุนอาจเพิ่มขึน้ หรือลดลง และกองทุนอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุนได้
2. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม
การที่กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในหมวดอสังหาริมทรัพย์ อาจสะท้อนความเสี่ยงในแบบเดียวกันกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์
3. การกระจุกตัวของการลงทุน
กองทุนได้ลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในบริษัทหลากหลายที่ทาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจไม่มี
การกระจายการลงทุนมากเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ และอาจขาดทุนสูงตามสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนที่ลดลง
4. หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็ก
บริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าหรือบริษัทที่ใหม่กว่าจะมีโอกาสเกิดทัง้ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มากกว่า โดยการลงทุนอาจมีความผันผวนหรือยากต่อการซือ้ ขาย
5. ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
การลงทุนใน REITs ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความเป็ นไปได้ในเรื่องการผิดสัญญาเช่าและการผิดนัดชาระเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดของประเทศกาลังพัฒนา
การลงทุนในตลาดของประเทศที่กาลังพัฒนาทาให้กองทุนมีทงั้ ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มากขึน้ ทัง้ นี ้ ตลาดของประเทศกาลังพัฒนาอาจไม่มีการกากับดูแลที่ดี
และอาจมีขอ้ ปฏิบตั ิเรื่องการดูแลทรัพย์สินและการชาระราคาที่พฒ
ั นาน้อย
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 14
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนใน FDI
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (FDI) ซึ่งสามารถเพิ่มกาไรและขาดทุนเป็ นหลายเท่าจากเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมุ่งเน้นที่จะลดความเสี่ยงนีโ้ ดยการใช้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะจากัดการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึน้ ได้ การใช้ตราสารดังกล่าวยังมีความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาซึ่งแต่ละฝ่ ายอาจไม่
ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่กาหนดไว้ในสัญญา
หมายเหตุ:
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Equity Income Fund ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ น เกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัด การเห็นว่ าไม่มีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
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หน้ า 15
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้-สะสมมูลค่า (KFGPROP-A) กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้-ปั นผล (KFGPROP-D) และกองทุนเปิ ดกรุงศรี
โกลบอลพร็อพเพอร์ตี -้ ผูล้ งทุนสถาบัน (KFGPROP-I) มีการกาหนดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
1. เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
▪ ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ ม่เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee):
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้ างเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยในวันที่มีผลเริ่ม
ใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคาสั่งทารายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รบั มาระหว่างเวลาทาการของวันที่มีผล
ข้อสงวนสิทธิ์ :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กาหนดในโครงการ และ/หรือปรับ
เพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคาสั่งทารายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไ ขของเครื่องมือที่
บริษัทจัดการได้รบั มาระหว่างเวลาทาการของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ
Liquidity Fee ในวันทาการนัน้ รวมถึงรายการที่รบั มาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจา และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทาการใดๆ มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ :
1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่ า งๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แ ก่ ต้น ทุน และค่ า ใช้จ่า ยจากการซื ้อขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุน รวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ ขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถกู เรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่ อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูตรการ
คานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อน
ต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้า งผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่ มีนัยยะสาคัญที่เกิดขึน้ จากการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ ือหน่วยราย
ที่ทาธุรกรรมนัน้ โดยการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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หน้ า 16
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รบั จากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางของ กองทุนหลัก
และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการ
เพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
▪ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  Partial swing pricing
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่
เป็ น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ น
สาคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการ
ภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่ อ นไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แ ก่ ต้น ทุน และค่ า ใช้จ่ า ยจากการซื ้อ ขายทรัพ ย์สิ น ของกองทุน รวม ( Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ ขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถกู เรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มีห ลักการในการพิจารณาเป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทารายการรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์ :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้ เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทาการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจา และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing
และบริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ใน
วันทาการนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้อ งกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทาการใดๆ มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ
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การพิจารณาใช้เครื่องมือ :
1. Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุท ธิข อง
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกิน กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัท
จัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสาคัญที่เกิดขึน้ จากการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบางรายไปยั งผูถ้ ือหน่วยราย
ที่ทาธุรกรรมนัน้ โดยการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รบั จากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก
และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่ องมือหรือมีการ
เพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
▪ ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. บริษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจอื่ น
ทัง้ นี ้ การกาหนด ADLs Factor จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ขอ้ มูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ ขายทรัพย์สิน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่ว นการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บ จากหลักทรัพย์ที่ล งทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนแ ละ
ค่าใช้จ่ายการทาธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. การกาหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะคานึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทารายการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนและแนวโน้มการทารายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์ :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทาการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจา และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะนาค่าซือ้ หน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทาการ
นัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาเนินการใดๆ ที่ได้ดาเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมื อ ADLs
ในวันทาการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนของวันทาการนัน้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้ หน่วย
ลงทุนที่ชาระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ ี่ทารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกาหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะ
พิจารณากาหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซือ้ หน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอั ตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด โดยในวันที่มี ผลเริ่มใช้
เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคาสั่งทารายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รบั มาระหว่างเวลาทาการของวันที่มีผล
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทาการใดๆ มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่ว ย
ทราบ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ :
1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้เฉพาะวันทาการซือ้ ขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คานวณจากมูล ค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
3. บริษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่ องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่ างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสาคัญที่เกิดขึน้ จากการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ ือหน่วยราย
ที่ทาธุรกรรมนัน้ โดยการทาธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
กองทุ น รวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุน ปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัท จัด การจะพิจารณาด าเนิ น การให้ส อดคล้องกับ กองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รบั จากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางของกองทุนหลั ก
และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่ องมือหรือมีการ
เพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
2. การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
▪ ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period):
กองทุนรวมทั่วไป
เมือ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการของกองทุนนัน้ ๆ
2. บริษัทจัดการจะใช้ Notice period สาหรับรายการที่มีมลู ค่าที่ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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ข้อสงวนสิทธิ์ :
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกบั คาสั่งที่ได้จาก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคาสั่งที่ได้ตามปกติใ นวันที่ทารายการด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กาหนด
ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ บริษัท
จัดการกาหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคาสั่งทารายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รบั มา
ระหว่างเวลาทาการของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดการอาจให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ถกู นามาดาเนิน การได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทาการใดๆ มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ :
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทาได้เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในเวลาและเงื่ อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทา
รายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทารายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รบั จากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามแนวท างของกองทุนหลัก
และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่ องมือหรือมีการ
เพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
▪ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate):
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. บริษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขั้นต่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัท
จัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริษัทจัดการกาหนด กรณี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กาหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทาการ
ซือ้ ขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากก ว่า Gate
threshold ที่บริษัทจัดการกาหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคาสั่งรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 20
5. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาก าหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ ล ะครั้ง แตกต่ า งกั น ได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ ต่ า กว่ า
Redemption Gate ขัน้ ต่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคาสั่งรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับก่อน-หลังของคาสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคาสั่งทารายการ
ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รบั มาระหว่างเวลาทาการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้รว่ มกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์ :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ต่าที่ระบุในโครงการ ทัง้ นี ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกาหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนิ น การระหว่ างการท า Redemption Gate ได้แ ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้
บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คา้ งอยู่ในรายการ และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสั่งโดยไม่ชั กช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้อมูลของหน่วยลงทุนทุ กชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทาการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจา และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทาการใดๆ มีลกั ษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้เครื่องมือ :
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการ
อาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รบั จากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามแนวท างของกองทุนหลัก
และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่ องมือหรือมีการ
เพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก
3. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาการ :
เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้อง
ระงับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักท รัพย์
กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุ น (suspension of
dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
2. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการ
ดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
บริษัทจัดการจะกาหนดวิธีการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมปร ะสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการ
คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผูม้ ีสิทธิที่
จะได้รบั เงินภายหลังจากที่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินนัน้ ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วน
• ของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

สิทธิและข้อจากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน
1. เงื่อนไขทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิ
กองทุนนีม้ ีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกิน
ดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแ นนเสียงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจาหน่ายให้แก่บุคคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผรู้ บั โอน
ยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดาเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนก่อน ผูโ้ อนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ”
(3) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากั บภาษีพร้อม
สาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสาคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนาส่งใบสาคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทาการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บคุ คลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บคุ คลนัน้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นดังกล่าวได้เต็ม
ตามจานวนที่ถืออยู่
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีจ้ ะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบัน ทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุน ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ( Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ผูล้ งทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดกำรได้เปิ ดเผยไว้ที่สำนัก งำนของบริษัท
จัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท จัดกำร www.krungsriasset.com
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ ข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม
▪ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน
สำมำรถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ - ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-626-4537
▪ กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบตั ิ ไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ย วข้อง
อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ ม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนา เพื่อบริษัท
จัดการจะได้นาทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 23
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
(8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

• รายชื่อคณะผูบ้ ริหารบริษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิ่มพรรุจี

(2) นายนิทิต พุกกะณะสุต
(4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ
(6) นายศิระ คล่องวิชา

- จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เท่ากับ 154 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 386,694 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
• รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื่อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอือ้ อานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรนั ต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งนา้ ใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นางสาวณัฐยา เตรียมวิทยา
(13) นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์
(14) นายสาธิต บัวชู
(15) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(16) นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(18) นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์
(22) นายเกียรติศกั ดิ์ ปรีชาอนุสรณ์
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารความเสีย่ งด้านการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 24
• รายชื่อผูจ้ ัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
ชื่อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

ประสบการณ์การทางาน
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลเเละ
บริการ

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of
Manchester, U.K.
-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
University of LA VERNE, CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of Technology,
Thammasat University, Thailand
- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่
Louvain School of Management, ประเทศ
เบลเยี่ยม)
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

- บลจ. กรุงศรี จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้ และ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

-ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of
Bath, UK
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์,
CISA,FRM

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
การเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บลจ. เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์
จากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์

นายจาตุรนั ต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์, CFA

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
Carnegie Mellon University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester
Institute of Technology, New York
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. ทิสโก้ จากัด
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์
- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสี่ยงด้าน
การลงทุน
- ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 25
• รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
บริษัท แรบบิท ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

เบอร์โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94
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• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
• รายชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-626-4537
ทัง้ นี ้ นอกจำกหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ฯ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
• รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
นำงสำว กมลเมตต์ กฤตยำเกียรณ์

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

ทีอ่ ยู่
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้
ส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ในประเทศ
4. หน่วย CIS ต่างประเทศ
5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน
6. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
7. ทรัพย์สินดังนี ้
7.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
7.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
7.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องบุคคลดังนี ้
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ต่ากว่า 80%
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ หรือ
ผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไป
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
8. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรัพย์สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ประเภททรัพย์สิน
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท้ ี่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
3. reverse repo
4. securities lending
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
บริษท
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5.
6.

7.

หน่วย CIS ในประเทศ ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 และ 1.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ต่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4: อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อกตรา
1. ตราสารหนี ้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของ
ผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัท
จัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณี
ที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
• ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
• ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ ระมาณการไม่ได้
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จากการทารายการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

อัตราตามโครงการ

1 เม.ย. 62 –
31 มี.ค. 63

เรียกเก็บจริง
1 เม.ย. 63 –
31 มี.ค. 64

1 เม.ย. 64 –
31 มี.ค. 65

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400

0.8025
0.8025
0.8025
0.8025
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.8025
0.8025
0.8025

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.0309 (4)
0.0310
(4)
0.0309
0.0310
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

0.0310
0.0310
0.0310

ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 1.0700

0.1605
0.1605
0.1605
0.1605
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
ไม่มี
ไม่มี
0.0493
0.0081
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
-

0.1605
0.1605
0.1605
ไม่มี
0.0128
ยังไม่เรียกเก็บ
-

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

ไม่เกิน 2.2470

-

-

-

ไม่เกิน 4.6545
ไม่เกิน 4.6545
ไม่เกิน 4.6545
ตามที่จ่ายจริง

1.0432
1.0021
1.0432
1.0021
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
-

1.0068
1.0068
1.0068
-
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ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (1)
รายการทีเ่ รียกเก็บ

1 เม.ย. 62 –
31 มี.ค. 63

เรียกเก็บจริง
1 เม.ย. 63 –
31 มี.ค. 64

1 เม.ย. 64 –
31 มี.ค. 65

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

1.50
1.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

1.50
1.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

1.50
1.50
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

1.50
1.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

1.50
1.50
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

1.50
1.50
ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เปิ ดเสนอขาย

ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ
ไม่เรียกเก็บ

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000

อัตราตาม
โครงการ

•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
้ คืนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมการรับซือ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (3)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
่ นหน่วยลงทุนออก
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
- ชนิดจ่ายเงินปันผล
- ชนิดสะสมมูลค่า (2)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (2)
•

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดแล้ว
(2) บริษัทจัดการเริ่มเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป และเริ่มเปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน ตัง้ แต่
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 เป็ นต้นไป
(3) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี ้
(4) ปัจจุบนั เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.0310 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -

บริษท
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หน้ า 33
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

5,413,884.71

1.90

928.05

0.00

4,083,916.13
1,329,040.53
283,254,479.64

1.43
0.47
99.20

283,254,479.64
(2,137,660.68)

99.20
(0.75)

(785,607.93)
(326,806.50)

(0.28)
(0.11)

(1,020,850.10)
(4,396.15)
(988,141.99)
376,093.96
(1,070,047.98)
(294,187.97)

(0.36)
0.00
(0.35)
0.13
(0.38)
(0.10)

285,542,561.68

100.00

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate BBB
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA
Rate AAอื่นๆ
ลูกหนี ้
เจ้าหนี ้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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หน้ า 34
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา

% NAV

วันครบกาหนด

(Notional Amount)

กาไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา

ป้องกันความเสี่ยง

7,523,314.00 (0.0015)

6 พ.ค. 2565

(4,396.15)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสี่ยง

67,262,838.30 (0.5995)

17 มิ.ย. 2565

(1,711,825.36)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้องกันความเสี่ยง

32,215,598.00 (0.1145)

6 พ.ค. 2565

(326,806.50)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

ป้องกันความเสี่ยง

7,394,500.00

0.0937

8 เม.ย. 2565

267,510.70

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

ป้องกันความเสี่ยง

69,467,112.00

0.1483

8 ก.ค. 2565

423,464.56

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี่ยง

47,307,416.00 (0.0457)

8 เม.ย. 2565

(130,444.10)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี่ยง

7,608,860.00 (0.0186)

8 เม.ย. 2565

(53,153.92)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี่ยง

12,732,239.70

0.0373

8 เม.ย. 2565

106,573.28

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี่ยง

8,775,100.20

0.0052

6 พ.ค. 2565

14,803.22

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้องกันความเสี่ยง

24,649,176.00 (0.2533)

27 พ.ค. 2565

(723,386.41)

การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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หน้ า 35
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คาอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสีย่ งต่าที่สดุ
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสีย่ งต่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ งู ที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกาไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

• ตราสารหนีร้ ะยะสั้น
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คาอธิบาย
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้ออกตราสารหนี ม้ ีส ถานะทั้งด้า นการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็งแกร่งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผูอ้ อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระดอกเบีย้ และ
คืนเงินต้นได้ตามกาหนด

หมายเหตุ
(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนัน้ เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
(2) คาเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสาหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้ -
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หน้ า 36
ข้อมูลอื่นๆ
1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่ าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัด การใช้บ ริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุน ได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดัง กล่า ว
(churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมี
ไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดัง กล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
2. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผู้
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้ งั ปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลใน
หลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA
กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คื นหน่วย
ลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาใ ห้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อให้บริษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ งรวมทัง้ ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทัง้
ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐ อเมริกา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
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(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่ อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนิน การที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัด การและ
กองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทั้งนี ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามที่บ ริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ ไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รว มถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่ นใดที่ราชการ
กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่ามีผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน บริษัท
จัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังผูม้ ีอานาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนัน้ ใน
ภายหลังก็ได้ โดยจะแจ้งการรายงานและ/หรือนาส่งข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้กับผูม้ ีอานาจหน้าที่ข องกองทุน หลัก
ตัวอย่างเช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ออก โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นที่เชื่อถือได้ซ่งึ มิใช่บริษัทจัดการ เป็ นต้น
ทั้งนี ้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ขอ้ มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลักร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมตามแต่บริษัทจัด การพิจารณา
เห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทาผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการคืนเงินลงทุน
ตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทัง้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจะไม่สามารถนาเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็ นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด
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