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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ และ
เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ส าหรบัผู้ลงทุน
ทั่วไป (retail fund) ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี  ้ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (KFVIET-I) (“กองทุนหลัก”) ที่
บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทนุในกองทุนรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนใน
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลกัหรือไดป้ระโยชนจ์ากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม  

อนึ่ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทุน ดงันัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน
ตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการ
จะแจง้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ (รายละเอียดของชนิดหน่วยลงทนุ สามารถดเูพ่ิมเติม
ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

2.  กองทนุจะลงทุนในหน่วย CIS ดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลใหมี้ 
net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ   

3.  ส าหรบัเงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารทนุ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอ
ขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ/หรือ
ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non - investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวเม่ือรวมกับสดัส่วนการลงทุนของกองทุนหลกัจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

4.  กองทนุอาจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทนุปลายทาง) ในสดัส่วนโดยเฉลี่ ยในรอบปีบญัชีไม่
เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมในอนาคต ทัง้นี ้กองทนุปลายทางสามารถลงทนุต่อในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 
1 ทอด และไม่อนญุาตใหก้องทนุปลายทางและกองทนุรวมอ่ืน ลงทนุยอ้นกลบัในกองทนุตน้ทาง (circle investment) ได ้

5.   บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได ้
โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางของอตัราแลกเปลี่ยน หรือ
ค่าใชจ้่าย เป็นตน้ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณใ์นแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือป้อ งกัน
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ อาจเนื่องจากการไม่ไดร้บัทราบขอ้มลูการลงทุนในทนัที หรือสาเหตอ่ืุนใดที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม โดยมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลตอบแทน บริษัทจัดการจะด าเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้โดยพลนันับแต่วันที่
รบัทราบขอ้มลู เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

นอกจากนี ้กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ เช่น การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณา
จากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกับดชันีอา้งอิง การคาดการณ์เหตุการณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทุน และค่าใชจ้่ายในการเขา้ท า
ธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

6.  กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทนุหลกั 

7.  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (KFVIET-I) (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มี
การลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนหลกัดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไวห้รือไม่สามารถลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลกัดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนหลกัดงักล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุนหลกั และ/หรือ
เม่ือเกิดเหตุการณห์รือคาดการณ์ไดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุนหลกัเป็นภาระต่อผูล้งทุนโดยเกิน
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จาํเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุหลกัไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัดาํเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนาม
อิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 7. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุหลกักองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุนหลกั
ดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพและมี
คุณสมบัติตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน  
กรุงศรี จาํกดั หรือไม่ก็ไดแ้ละในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดาํเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทุน ซึ่งอาจส่งผล
ใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้ 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทาํใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทนุหลกักองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมไดบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน การเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  โดยจะ
ดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจาํนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและสาํรองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง
ของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทุน ทัง้นีห้ากมี
การดาํเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทุกรายทราบโดยพลนั และประกาศไวท้ี่สาํนักงานข องบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือ
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

8.  ในกรณีที่กองทนุมีฐานะการลงทนุสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทนุหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัไม่มีวตัถปุระสงคก์ารลงทนุในทาํนองเดียวกบักองทนุดชันีหรือ ETF และมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุหลกัมี
การลดลงในลกัษณะดงันี ้ 

(8.1)  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั หรือ 

(8.2)  ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทนุหลกั 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี  ้

(1)  แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมใหส้  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหตุ 

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

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

(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

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

9.  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทุน
ได ้ 

10.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ไดโ้ดยไม่
ทาํใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึน้ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ่ง ขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไป
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ ล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั ก่อนดาํเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และเว็บไซตข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 

11.  ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั  
(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(3)  ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัคาํสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้ง

ไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 
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สรุปข้อมูลสาํคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้(กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน: กองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้   
ชนิดหน่วยลงทุน (Class): ชนิดผูล้งทนุสถาบนั 

ประเภทของกองทุน: ตราสารทนุ 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุน:  27 เมษายน 2561 

วันเร่ิมต้น Class: 2 พฤศจิกายน 2564 

นโยบายการลงทุน: กองทนุจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือมีธุรกิจหลกัหรือได้
ประโยชนจ์ากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุ
รวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทนุดงักล่าวอย่างนอ้ย 2 กองทนุ ในสดัสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
กองทนุละไม่เกินกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซึ่งสดัส่วนการลงทนุในกองทนุรวมตราสาร
ทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของผูจ้ดัการกองทนุโดย
สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามสภาวะการลงทนุหรือการคาดการณส์ภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุนเปิดกรุงศรี
เวียดนามอิควิตี)้ 

อายุโครงการ: ไม่ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
www.krungsriasset.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้(กองทุนหลัก)* 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) **  

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) ** 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.8025%) ** 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.5145% (เก็บจริง 0.1945%)  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.6545% (เก็บจริง 0.9970%)  

*  เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได  ้

**  กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุ และการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซํา้ซอ้นกบักองทนุปลายทาง 

หมายเหตุ:  

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติม โครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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ข้อมูลการลงทนุและผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอคิวิตี ้ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (KFVIET-I) (กองทนุหลัก) 

 
 
หมายเหตุ : 
(1)  ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

- กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมที่มี
นโยบายเปิดใหมี้การลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 

-  อตัราส่วนการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง  
 กองทุนรวมอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงโดยจาํกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives ไม่

เกิน 100% ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงในอตัราส่วนไม่เกินตามที่ประกาศสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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-  ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยงหรือ
ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงต่อเงินลงทนุของกองทนุรวม 

 การลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยงหรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หากราค าหลักทรพัย์
อา้งอิงมีความผนัผวนมาก การขาดทนุจะไม่เกินมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ 

4.  ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสที่จะไดร้บัจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมลูค่าที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีการสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ผูล้งทุนควรมีระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนีโ้ดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาํหนด เพื่อจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี
จากการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอย่างถกูตอ้ง 

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

100,000 ลา้นบาท (หรือ จาํนวน 10,000 ลา้นหน่วย) 

6. วิธีการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสือชีช้วน ใบคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน ไดท้ี่บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน หรือดาวนโ์หลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เปิดใหบ้ริการ ทัง้นี ้สาํหรบัผูล้งทุนที่สั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพเป็น
ครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัใหมี้คู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึ่งผูล้งทนุมีหนา้ที่ตอ้งศึกษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นคู่มือ
การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอย่างเครง่ครดั เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทนุในกองทนุอย่างถกูตอ้ง 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์
ในการติดต่อทาํรายการซือ้ ขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม  ข)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามและหรือผู้มี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม 
 ง)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอาํนาจในกรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรอง
กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรบัรอง
ความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาํขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่กาํหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าข้ันตํ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซือ้ 500 บาท ซึ่งคาํนวณเป็นหน่วยลงทุนไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที่สั่งซือ้หน่วยลงทุน หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่ง
เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที่................ซึ่งมีราคา
ขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 

  



หน้า 6 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

(1.3) วันและเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน 

▪ ท่านสามารถสั่งซือ้ไดใ้นการช่วงเสนอขายครัง้แรก ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2565 ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัสุดทา้ยของการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

▪ ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นตน้ไป ซึ่งบริษัท
จดัการจะเปิดใหท้าํรายการซือ้หน่วยลงทนุทกุวนัทาํการซือ้ขายของกองทนุ ภายในเวลา 12.00 น. 

(1.4)  ช่องทางการส่ังซือ้และการชาํระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูส้ั่งซือ้อาจชาํระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต ์โดยผูส้ั่งซือ้ที่ชาํระเป็นเช็ค ตอ้งขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้
เพื่อการเลีย้งชีพ” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ.  
กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.
ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคาร
ทิสโก ้หรือที่บริษัทจดัการกาํหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีส่ังซือ้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูล้งทนุที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนีไ้ด ้ 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการหกัเงินตามจาํนวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ได้ใหไ้วต้ามวิธีการที่กาํหนด ในกรณีที่
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการคาํสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัทจัดการห รือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคาํสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้าํระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืน
ไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่ กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซือ้ หลงัจากที่บริษัทจัดการไดร้บัใบคาํสั่งซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและได้ รบัชาํระเงิน
เต็มจาํนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลทาํให้จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจาํนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที่ได้รบั
รายการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทัง้นี ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจัดสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบุไ วใ้นการเปิดบัญชี
กองทนุ  

(1.6) การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจัดสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งยุติ
โครงการจดัการเนื่องจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทาํใหไ้ม่สามารถจัดตั้งกองทุนได ้บริษัทจดัการจะชาํระ
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัถัด
จากวนัสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 
ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบกาํหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  

ทัง้นี ้ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

(2) วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าข้ันตํ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามความประสงค ์โดยไม่มีกาํหนดมลูค่าขัน้ตํ่าและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า  
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(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั่งขายคืนได ้ตัง้แต่วนัที่ 19 กันยายน 2565 เป็นตน้ไป ทกุวนัทาํการซือ้ขายของกองทุน ภายในเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่บริษัทจัดการกาํหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาํหนดวนัที่มิใช่วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการ
จะกาํหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดังกล่าว 
บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยพลนั โดยประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้ม
ทัง้ระบจุาํนวนหน่วยลงทนุหรือจาํนวนเงินที่ตอ้งการขายคืน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบ
สาํเนาคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  

เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งขาย
คืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยนายทะเบียนจะปรบัลดจาํนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัทาํการถดัจากวนัที่
คาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ลว้ เป็น
เกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นีเ้ม่ือผูถ้ือห น่วย
ลงทนุมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทนุของผูใ้หบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้โดยผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัทาํการ
และวนัหยดุทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาํหนดของวนัทาํการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทาํการ
ซือ้ขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รบัการรบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลาที่กาํหนดของวนัทาํการซือ้ขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

เง่ือนไขการใช้บริการ  

1)  ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านคาํแนะนาํของบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อ่ืนที่เปิดใหบ้ริการ และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความ
ถกูตอ้งภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการทาํรายการของผูส้ั่งขายคืนแลว้  

2)  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการทาํรายการไดเ้ท่านัน้ บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทาํรายการที่สมบรูณแ์ลว้นาํไปใชอ้า้งอิงได ้ 

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิด
ขอ้ผิดพลาดจากระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาํเนินการแกไ้ข
กรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส ํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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▪ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน อาจเพ่ิมเติมช่องทางการทาํรายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้
ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เพื่ออาํนวย
ความสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
3 วนัทาํการ และประกาศแจง้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วนัทาํการ
ก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ  

(2.4) การชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการชาํระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี ้

▪ โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ 
การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากนี ้ถา้หากบริษัท
จัดการไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาํเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่ง
จ่ายผูถ้ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและ
ที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจัดการจะนาํส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้าํ เช็คไป
ขึน้เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งใหบ้ริษัทจัดการดาํเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน ซึ่งสามารถรบัได ้ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้าํเช็คไปขึน้เงิน บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

(3)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดใหส้บัเปลี่ยนเขา้กองทุนไดเ้ฉพาะการสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส  
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรพัย ์และกองทุนเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี ้ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 

▪ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

เปิดใหส้ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ.  
กรุงศรี จาํกัด” ซึ่งบริษัทจัดการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตามวันและเวลา
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าข้ันตํ่าในการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

กรณีทีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนต้นทาง (ภายหลังเสนอขาย IPO) :  

ผูล้งทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก โดยไม่มีกาํหนดมลูค่าและ/หรือจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ตํ่า 

กรณีของกองทุนปลายทาง :  

ผูล้งทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนเขา้กองทุนโดยไดร้บัการยกเวน้ขอ้จาํกัดจาํนวนเงินขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุในหวัขอ้ “การสั่ งซือ้
หน่วยลงทนุ”  

(3.3)  ช่องทางการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

▪ การสับเปล่ียนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุาํนวนหน่วยลงทนุและ/หรือจาํนวนเงินที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน
ออกจากกองทุนตน้ทาง เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบสาํเนาคาํสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

http://www.krungsriasset.com/
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▪ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหัสผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้

ผูส้ั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนั้นไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุาํเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง: การคาํนวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือคาํนวณราคารบัซือ้คืนของ
วนัทาํการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง: การคาํนวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือคาํนวณราคาขายของวนัทาํ
การก่อนวนัที่กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) 

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้าํนวณราคาขายและรบัซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

(3.5) เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหมี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เป็นการชั่วคราวและ/
หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้บริษัทจั ดการ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิในการปิดรบัคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัที่ 31 สิงหาคม 2566 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ 31 สิงหาคม 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื่องจากกองทุนนีจ้ะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่เนน้ลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในประเทศเวียดนาม เงินลงทุนของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัจากปัจจัย
ดงัต่อไปนี ้

-  ผลการดาํเนินงานของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุหรือมีไว ้

-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่กาํหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลปร ะโยชน์

แลว้  
(ก)  มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตทุี่ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจาก

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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2.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาํการนับแต่วันที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้แต่ได้รบัการผ่อนผันจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งนี ้บริษัท
จดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัที่ส่งคาํสั่งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังทีรั่บไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคาํสั่งซือ้ และ/หรือคาํสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 
1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัคาํสั่งซือ้ และ/หรือคาํสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เป็นการชั่ วคราวหรือ

ถาวรก็ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการใชส้ทิธิปิดรบัคาํสั่งซือ้และ/หรือคาํสั่งสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2. บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
(2.1)  คาํสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(2.2)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื ้ อ

หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 

(2.3)  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุน
กับหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัท จัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคล
ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเพ่ิมเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองของประเทศอ่ืนใด ที่อาจจะกาํหนดขึน้ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมริก า 
โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะแจง้ประเทศที่เพ่ิมเติมใหท้ราบในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

3.  ในกรณีที่บริษัทจดัการไดจ้าํหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจัดการจนเต็มตามจาํนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัทาํการซือ้ขายถดัจากวนัที่จาํหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจาํนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที่จะ
ทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไวท้ี่สาํนักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริ ษัทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

11.  ช่องทางทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 

ท่านสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ รวมถึงสามารถดูขอ้มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ไดท้ี่สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

 

 

 
  

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากที่กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชาํระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี ้/เงินฝากนัน้ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบกาํหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากที่มีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผูอ้อกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการ
ผิดนดัชาํระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัตํ่า กองทนุจึงมีความเสี่ยงประเภทนีต้ ํ่า 

3.  ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่อาจจะเพ่ิมสงูขึน้หรือลดตํ่าลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทุนหรือมีไว ้และอาจขึน้อยู่กับแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้
ออกตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ดงันัน้ หากราคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึน้ จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลง
หรือเพิ่มขึน้ไดเ้ช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึง
สถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทัง้นี ้การที่กองทุนนาํเงิน
ลงทนุไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลกัทรพัยห์รือตราสารที่
กองทนุลงทนุไวไ้ดห้รือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่กาํหนดไว ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การที่กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารหนีร้ะยะสัน้ เพ่ือรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสี่ยงจากการรบัชาํระคืน จึงทาํใหช้่วยลดความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งมีการลงทนุในกองทุนต่างประเทศในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินของทัง้สองสกุลเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเขา้ลงทุนเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที่เขา้ลงทนุนัน้ (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนเม่ือคาํนวณ
เป็นสกุลเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐั) จะทาํ
ใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเม่ือคาํนวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษั ทจัดการ ซึ่งจะ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ
ลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมี
นยัสาํคญั และอาจมีตน้ทุนสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหากคาดการณผ์ิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่มากขึน้ 
 
 
 

  



หน้า 12 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

6.  ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เนื่องจากการลงทุนในสญัญาออปชันที่ซือ้ขายในตลาด  (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิว
เจอร ์กองทนุรวมสามารถลงทนุไดโ้ดยการวางเงินประกนั (Margin) เพ่ือป้องกนัการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย สามารถลงทุน
ในสญัญาที่มีมลูค่ามากได ้ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน (กาํไร/ขาดทนุ) เกิดขึน้ในอตัราที่สงูเม่ือเทียบกบัเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทนุคาดการณถ์ูกตอ้ง 
การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็จะไดก้าํไรเป็นจาํนวนมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้กองทุนคาดการณไ์ม่ถูกตอ้ง การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย 
กองทนุก็อาจขาดทนุเป็นจาํนวนมากได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างสมํ่าเสมอ 

7.  ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  โดยที่บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สัญญาที่กระทาํนอกศูนยส์ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่
คู่สญัญา (Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที่ไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที่มีอนัดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงขอ้จาํกัด
ทางดา้นกฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสาร
ที่ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอาจทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดหวงั
ไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอนัดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความ
เสี่ยงดงักล่าวอย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

9.  ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทนุอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงขอ้จาํกัด
ของการเคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่
กองทนุลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด ้
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :  

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ /หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล   

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดที่กาํหนดในโครงการ และ /หรือปรบั
เพ่ิมระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ /หรือปรบัลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไ ขของเครื่องมือที่
บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่กาํหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิ จารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พ่ือป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน 
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรการ
คาํนวณที่สะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการเพ่ิมค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสรา้งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยังผูถ้ือหน่วยราย
ที่ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 
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• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลายทาง   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :      Full swing pricing       Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกาํหนดอตัรา Swing Factor สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
สาํคญั 

2. Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุน
ปลายทาง ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของ
กองทุนรวม ตน้ทุนในการปรบัใชต้ราสารอนุพันธเ์พ่ือป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่าใชจ้่าย
ของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พื่อใหส้ามารถดาํเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการทาํรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะนาํค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนาํยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ใน
วันทาํการนั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ที่ไดด้าํเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวนัทาํการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ชาํระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ   

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ  

  



หน้า 15 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คาํนวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
จดัการกาํหนด 

3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยราย
ที่ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง   

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกาํหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอาํนาจอ่ืน 
ทัง้นี ้การกาํหนด ADLs Factor จะคาํนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน 
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรพัย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนแ ละ
ค่าใชจ้่ายการทาํธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทนุในการ
ปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. การกาํหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการกาํหนด  โดยบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุน  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุ
รวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการทาํรายการซือ้
ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจดัการจะนาํยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัทาํการ
นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดาํเนินการใดๆ ที่ไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs 
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ในวนัทาํการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทาํการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซื ้อหน่วย
ลงทนุที่ชาํระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกําหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณากาํหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทาํรายการซือ้หน่วย
ลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะกาํหนดได ้

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มผีล 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วย
ทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ เทียบ
กับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คาํนวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการกาํหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  

(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณากาํหนด (1) และ (2) ในระดบัที่ต่างกนั  

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะนาํกลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะสาํคญัที่เกิดขึน้จากการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยราย
ที่ทาํธุรกรรมนัน้ โดยการทาํธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม  

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

2. การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทาํการของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดัการจะใช ้Notice period สาํหรบัรายการที่มีมลูค่าที่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 

3. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ทาํใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัคาํสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคาํสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัที่ทาํรายการดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่กาํหนด
ไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัท
จดัการกาํหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุคาํสั่งทาํรายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการไดร้บัมา
ระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล  

3. บริษัทจดัการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูนาํมาดาํเนินการไดต้ามวิธีการที่บริษัทจดัการ
กาํหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กาํหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่  และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถทาํไดเ้พ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่ อง
ของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมาณการทาํ
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุและแนวโนม้การทาํรายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

• กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะกาํหนด Redemption Gate ขัน้ตํ่าไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคาํนวณที่บริษัท
จดัการกาํหนด 

2. บริษัทจัดการจะกาํหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัทาํการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคาํนวณที่บริษัทจัดการกาํหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้าํหนดไว ้ 
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3. ในกรณีที่บริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทาํการ
ซือ้ขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที่บริษัทจัดการกาํหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ  คาํนวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคาํสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate  

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่  Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6. คาํสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะนาํไปทาํรายการในวนัทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัคาํสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

7. บริษัทจัดการจะทาํการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันทาํการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8. บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชักชา้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกคาํสั่งทาํรายการ
ที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาทาํการของวนัที่มีผล  

9. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ข้อสงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้
ตํ่าที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่กาํหนด การใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกคาํสั่งโดยไม่ชกัชา้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาํขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัทาํการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจาํ และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัทาํการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครื่องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทราบ  

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัทาํการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจ
กาํหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

• กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทุนหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้ 

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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3.   การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) โดย
บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน:  5 วนัท าการ 

เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 
จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

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

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี  ้

(1)  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

(3)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์ินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมูลค่ าทรพัยส์ินของกองทุนรวมประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบริษัทจดัการสามารถใชว้ิธีการ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรพัยส์ินดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูมี้สิทธิที่จะ
ไดร้บัเงินภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินนัน้ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 

คาํเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

• กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดโ้ดยไม่จาํกดัอตัราส่วน ดงันัน้ บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัอาจเกิดจากนโยบายการลงทนุที่เปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการ
ของบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมตน้ทางและกองทุนรวมปลายทา ง โดยผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอียดของขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่ www.krungsriasset.com 

• กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสิทธิ 

-  กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัท
หลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว  

- กรณีที่มีการลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) มิใหก้องทนุรวมตน้ทางลงมติใหก้องทนุรวมปลายทาง  

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

-  กองทนุรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

-  บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษทั
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

▪ ช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ 

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

▪ นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถ
น าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได  ้

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลาํเนา เพื่อบริษัท
จดัการจะไดน้าํทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ สาํนกังานวางทรพัย ์
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์
(9) นางสาวสายสนุีย ์หาญประเทืองศลิป์  

• รายชื่อคณะผูบ้ริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

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

- จาํนวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 145 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 400,115 ลา้นบาท  

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งนํา้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(13) นายเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์าณิชย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(14) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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• รายชื่อผูจ้ัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บล. ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จาํกดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรวีงศ ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือ 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

- บลจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั - ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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• รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จาํกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั 0-2672-5999 
22 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
23 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั 0-2696-0000 
25 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 02-697-5454 
26 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
27 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-088 9999 
28 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
29 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
30 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
31 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
32 ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 0-2080-6000 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8889 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6697 
35 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-0265100 
36 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
37 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
38 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878   
39 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0-2274-9400 
40 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั     1240 
41 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั   02-508-1567 
42 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จาํกดั 02-061-9621 
43 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั   02-430-6543 
44 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั 02-829-6291 
45 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จาํกดั 02-114-6612 
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• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 

ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

• รายชื่อผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู ่

1 
2 
3 

นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์
นางสาว สภุาภรณ ์มั่งจิตร 
นางสาว กมลเมตต ์ กฤตยาเกียรณ ์    

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Single entity limit) 

การลงทนุในตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

การลงทนุตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
- กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
- กรณีที่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
ไม่เกินรอ้ยละ 35 

การลงทนุในหน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได ้(investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน 
ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกินรอ้ยละ 20 
(หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศ 

หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศุกกู ที่ผู ้
ออกจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้
ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํหนดวนัชาํระหนี ้นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุนกาํหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาํหนดวันชาํระหนี ้มากกว่า 397 วันนับแต่
วนัที่ลงทนุ ตราสารดงักล่าวตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)  

ไม่เกินรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้
- ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือ

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  

- ตราสารทนุที่ออกโดยบริษทัที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้
ของบริษัทดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจ
ทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

- หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย 
- ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง หรือศุกกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่ มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลักทรพัยต์่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่เป็นตราสารที่มี
กาํหนดวนัชาํระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั นับแต่วันที่ลงทุน ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกาํหนด และในกรณีที่เป็นตรา
สารที่มีกาํหนดวนัชาํระหนีม้ากกว่า 397 วนั นับแต่วันที่ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market) 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์(Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

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

- หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจ
ทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้ง
พื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 10 
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- หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ
แกไ้ขเหตุที่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

- หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ส ําหรับผู้ลงทุนทั่ วไ ปของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

การลงทนุในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบขุา้งตน้ (SIP)  รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 5 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. Derivatives on Organized Exchange 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินรอ้ยละ 25 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้กาํหนดเกี่ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพยสิ์น (Product Limit) 

การลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีผูอ้อก ผูส้ั่ง
จ่าย หรือคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของสถาบนั
การเงินตามกฎหมายไทย) 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี
 

การลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ 
-  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุรวมไดด้าํเนินการใหมี้การ

รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุรวม
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้ 

-  ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึ่ง
จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่)  

-  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
-  Total SIP  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน Reverse Repo ไม่เกินรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน Securities Lending ไม่เกินรอ้ยละ 25 

Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินอ่ืน (SIP) ตามอตัราส่วนการลงทนุที่คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารที่มีสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ 
regulated market และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit 
rating  

รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 15 
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derivatives ดงันี ้
- การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 
- การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product Limit 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง  ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้
ของบริษัทรวมกนั นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู ของ
ผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ)  

1.  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสารราย
นัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อก
ตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนาํมลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูลหนีส้ินทางการเงินนั้น
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทาง
การเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงัไม่
ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่
ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2. ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุกาํหนด) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดที่ออกหน่วยนัน้  

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีขนาดเล็ก โดยจดัตัง้ขึน้ใหม่มีอายไุม่เกิน 2 ปี 

และเสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
(2)  การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนที่ บลจ. เดียวกนั เป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ดาํเนินการ 
หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่

เป็นหน่วย infra ของกองทนุที่มีขนาดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี และเสนอ
ขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหนว่ย property ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
และเสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่คาํนวณ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ ไม่เกิน 4.6545 0.1819 

০ ค่าธรรมเนียมการจดัการ(2) ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0214 
০ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 
০ ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 
০ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี 
০ ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 

-  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

 
ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 1.0700 

ของจาํนวนเงินทนุจดทะเบียน 

 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

 
-  หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.0700  

ของ NAV ถวัเฉลี่ยต่อปี 
ยงัไม่เรียกเก็บ 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้   
০ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่าย

ต่างๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการทาํรายการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

০ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 4.6545 0.1819 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) , (3) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

০  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 
০ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

০ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี  ไม่มี 

หมายเหตุ :  
(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอ่ืนใดแลว้ 
(2)  หากกองทุนลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการซํา้ซอ้นกับ

กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจาํนวน 100 ลา้นบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอัตราที่
กองทนุปลายทางกาํหนด เป็นตน้ 

(3) หากกองทุนลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน (กองทนุปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
และ/หรือการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนซ า้ซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลา้น
บาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและการรบัซื ้อคืนหน่วยลงทุนจาก
กองทนุตน้ทางเพิ่มเติมอีก เป็นตน้  
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  ข้อกาํหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

(1)  บริษัทจัดการจะจัดใหมี้ระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โด ย
บริษัทจัดการจะดาํเนินการจัดทาํและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธี การที่
สมาคมกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานงาน ก.ล.ต.  

(2)  การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวใ้นคู่มือการลงทนุเกี่ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และ
ซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีโดยนาํเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรกาํหนด โดยหากผูถ้ือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งชาํระ
คืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพากร  

(3)  การโอนยา้ยการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน  

บริษัทจัดการจะดาํเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพพรอ้มดว้ยผลประโยชนท์ัง้หมดที่เกิดขึน้ไปยงักองทุนรวมเพ่ือก าร
เลีย้งชีพอ่ืน ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการไดร้บัคาํสั่งโอนจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

(4)  หนงัสือรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะจดัทาํหนงัสือรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามประกาศของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุนกาํหนด และบริษัทจัดการจะไม่จดัทาํใบรบัรองการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ สาํหรบัยอดการซือ้หน่วยลงทุน
ซึ่งพน้ระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาํหนด  

(5)  หนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะจัดทาํหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามประกาศของส มาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุกาํหนด 

2. การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทาํที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นการ
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่ าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจาํเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบุคคลดังกล่าว 
(churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทุน
นัน้ดว้ย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

3.  ข้อกาํหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลใน
หลายประเทศกาํลังดาํเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้กาํหนดและหลักเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA กาํหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทาํเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่สาํคญัในสองกรณี คือ  



หน้า 30 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

(1)  ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กาํหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คื นหน่วย
ลงทุน ที่เขา้รว่มผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใ หผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาํเนินการดงันี ้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด) ใ หค้าํยินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้
ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐั อเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ
การแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หากมีการดาํเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รบัคาํสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดาํเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาํเนิน การที่
สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การดาํเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัด การและ
กองทุนมีการดาํเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือ
เป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ่ืนใดที่ ราชการ
กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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