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หนังสือชีช้วนส3วนข5อมูลกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป<ท่ี 3  สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 

*กองทุนได5เปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม  
เปJนกองทุนรวมฟ<ดเดอร� (Feeder Fund) โดยมผีลต้ังแต3วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 เปJนต5นไป  
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมผสมที�ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนทั�วไป (retail fund) 
ประเภทรับซื *อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที'มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุ โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ'ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื'อ BGF ESG Multi-Asset Fund, 
Class I2 Hedged USD (“กองทุนหลกั”) ซึ'งมีนโยบายกระจายการลงทนุเพื'อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทนุสงูสุด ตามหลกัการลงทุนที'คํานึงถึง
ปัจจัยด้านความยั'งยืนที'มีผลกระทบต่อสิ'งแวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” โดยกองทุนจะลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ (ซึ'งอาจรวมถึงตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ที'ให้ผลตอบแทนสงู (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด 
เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั'วโลก ทั Yงนี Y กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. และเป็น
กองทุนรวมที'จัดตั Yงตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกํากับดูแลของ 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ' ง เ ป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  

บริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัอาจมีการลงทุนในสกลุเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากสกลุเงินอ้างอิง (สกลุเงิน 
ยโูร) ทั Yงนี Y บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี'ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินอื'นใดนอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรัฐในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที'มีการเปลี'ยนแปลงสกุลเงินหลกัที'ใช้ในการซื Yอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ'งบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 

อนึ'ง กองทุนหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ'งสามารถลงทุนได้ทั Yงผู้ลงทุนทั'วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อาจมีความแตกต่างกันในเรื'องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ'งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทนุใน Class I2 Hedged USD (เป็น Class ที'เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั ซื Yอขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปัน
ผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี'ยนแปลง Class ที'ลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั Yงนี Y เพื'อประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสําคญั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ'งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ'มเติมได้จากหนังสือชี Yชวนของกองทุนหลกัจากเว็บไซต์ของกองทุน
หลกั) 

2.  สําหรับเงินลงทุนส่วนที'เหลือทั Yงในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทุน เงินฝากธนาคาร และอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที'ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที'มีสัญญาซื Yอขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

นอกจากนี Y กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี Yที'มีอนัดบัความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าที'สามารถลงทนุได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี Yที'ไม่ได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื'อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และเมื'อรวม
กบักองทนุต่างประเทศจะมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

3.   บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าเพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ Yนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ'งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อป้องกนัความเสี'ยงที'เกี'ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศ
ที'อาจเกิดขึ Yนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี กรณีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซื Yอ
ขายล่วงหน้าเพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเกินมูลค่าความเสี'ยงที'มีอยู่อาจเนื'องจากการไม่ได้รับข้อมูลการลงทุนในทนัที หรือสาเหตอืุ'นใดที'
อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยมิได้มีวตัถุประสงค์เพื'อหาผลตอบแทน บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับลดสดัส่วนการลงทุนในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าโดย
พลนันบัแต่วนัที'รับทราบข้อมลู เพื'อประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

นอกจากนี Y กองทนุอาจเข้าทําสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึ Yนอยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที'อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี'ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี Yย ซึ'งพิจารณาจาก
สภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที'ลงทนุ การออกสญัญาซื Yอขาย
ล่วงหน้าที'อ้างอิงกับดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที'อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคญัของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรม
สญัญาซื Yอขายล่วงหน้า เป็นต้น 

4.  กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อป้องกันความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงิน และ/หรือเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ'งรวมถึงการป้องกันความเสี'ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ Yนอยู่กับดลุยพินิจของผู้จัดการ
กองทนุหลกั 
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5.  ในกรณีที'บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนใน BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที'คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือ
กองทุนหลกัดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนหลกั และ/หรือเมื'อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการ
เปลี'ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทุนหลกัเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที'กองทนุหลกัได้เลิก
โครงการในขณะที'บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั'น  

เมื'อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนหลกัใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุนหลกัดงักล่าว
จะต้องมีนโยบายการลงทุนที'สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั'น และมีคุณสมบตัิตามที'
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที'บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ 
และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั Yงเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ'งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว
กองทนุอาจมีไว้ซึ'งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้ 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที'ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนหลกัใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั'น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที'เหลืออยู่ของกองทุน เพื'อคืนเงินตามจํานวนที'รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที'ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายแล้วทั Yงหมดของกองทุน ทั Yงนี Y หากมีการดําเนินการ
ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลนั และประกาศไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 

6.  ในกรณีที'กองทุนมีฐานะการลงทุนสทุธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลกั) โดยเฉลี'ยในรอบปีบญัชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัไม่มีวตัถุประสงค์การลงทนุในทํานองเดียวกับกองทุนดชันีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัมี
การลดลงในลกัษณะดงันี Y 

(6.1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ'งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั หรือ 

(6.2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทนุหลกั 

ทั Yงนี Y ในกรณีที'กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี Y 

(1)  แจ้งเหตุที'กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที'ดีที'สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที'มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที'ปรากฏเหต ุ

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที'มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที'ปรากฏเหต ุ

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที'ดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี'ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั'วไป และบริษัทจัดการจะดําเนินการให้บุคลากรที'เกี'ยวข้องเปิดเผยข้อมลู
เกี'ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'น ตามที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 

8.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี'ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที'มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี'ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ'มขึ Yน ทั Yงนี Y ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ'งขึ Yนอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื'อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ'ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี'ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

9.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี Yรวมด้วย ทั Yงนี Y โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที'จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(3)  ช่วงระยะเวลาที'ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื'องจากได้รับคําสั'งขายคืน หรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื'อรอการลงทนุ ทั Yงนี Y ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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สรุปข้อมูลสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบเกี�ยวกับ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก): 

ชื�อกองทุน: BGF ESG Multi-Asset Fund 

ลักษณะเฉพาะของ Class I2 
Hedged USD 

(1) เป็น Class ที'เสนอขายให้กบันกัลงทนุสถาบนั 
(2) ทําการซื Yอขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วันที�จดทะเบียนกองทุน: 4 มกราคม 2542 

วันเริ�มต้น Class: 30 มิถนุายน 2564 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน: 

กองทุนมีนโยบายที'จะกระจายการลงทุนเพื'อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที'
คํานึงถึงปัจจัยด้านความยั'งยืนที'มีผลกระทบต่อสิ'งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) หรือ “ESG” 
กองทุนจะลงทุนในสินทรัพย์ที'สามารถลงทุนได้ทุกประเภททั'วโลก ซึ'งประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี Yที'เปลี'ยน
มือได้ (ซึ'งอาจรวมถึงตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ที'ให้ผลตอบแทนสงู (High Yield)) หน่วยลงทนุของกองทนุรวม เงินสด 
เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน 
กองทุนจะใช้วิธีการลงทุนแบบ “Best in Class” ตามหลกัเกณฑ์ของการลงทุนแบบยั'งยืน ซึ'งหมายความว่า กองทุน
จะคดัเลือกบริษัทผู้ออกตราสารที'ดีที'สดุ (จากมมุมองตามเกณฑ์ ESG) ในแต่ละอตุสาหกรรม โดยมากกว่าร้อยละ 90 
ของผู้ออกตราสารที'กองทุนลงทนุจะต้องผ่านการจดัอนัดบัว่าเป็นองค์กรที'มีเป้าหมายด้านความยั'งยืน (ESG Rated) 
หรือเคยได้รับการวิเคราะห์เพื'อวตัถปุระสงค์ด้าน ESG มาแล้ว 
กองทุนมีวิธีในการจัดสรรสินทรัพย์ที'ลงทุนด้วยความยืดหยุ่น (ซึ'งรวมถึงการลงทุนทางอ้อมในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน
เครื'องมือทางการเงินที'กองทนุสามารถลงทนุได้ ซึ'งส่วนใหญ่ได้แก่ ตราสารอนพุนัธุ์ที'มีดชันีราคาของสินค้าโภคภณัฑ์
เป็นสินทรัพย์อ้างอิง และกองทุนรวม ETF) นอกจากนี Y กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที'อยู่ในสกุลเงินต่าง ๆ 
นอกเหนือจากสกุลเงินอ้างอิง (สกุลเงินยูโร) โดยไม่จํากัดสดัส่วนการลงทุน ทั Yงนี Y กองทุนบริหารความเสี'ยงที'เกิดจาก
การลงทนุในหลกัทรัพย์ที'อยู่ในรูปของสกลุเงินที'แตกต่างกนัด้วยวิธีการที'ยืดหยุ่น 
กองทนุอาจลงทนุโดยตรงในประเทศจีน (PRC) ผ่าน Stock Connects 
กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในพนัธบตัรภายในประเทศที'ซื Yอขายในตลาดซื Yอขายพนัธบตัรต่างประเทศของจีน (China 
Interbank Bond Market: CIBM) ในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านระบบ Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect 
และ/หรือวิธีการอื'น ๆ ที'จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎระเบียบที'เกี'ยวข้องของทางการจีนเป็นระยะ ๆ ทั Yงนี Y กองทุนอาจ
ลงทุนในประเทศจีนผ่าน Stock Connects, Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect รวมกันในสดัส่วน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั Yงหมดของกองทนุ 
ภายใต้วตัถปุระสงค์การลงทุน กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั Yงหมดในตราสารที'มีสินทรัพย์
เป็นหลักประกัน (Asset-Backed Securities: “ABS”) และตราสารที'มีสินเชื'อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกัน 
(Mortgage-Backed Securities: “MBS”) ไม่ว่าตราสารเหล่านี Yจะมีอนัดบัความน่าเชื'อถืออยู่ในกลุ่มที'น่าลงทนุหรือไม่
ก็ตาม ซึ'งอาจรวมถึงสินทรัพย์เพื'อการพาณิชย์ระยะสั Yน (Asset-Backed Commercial Paper), ตราสารที'มีหนี Yเป็น
หลักประกัน (Collateralized Debt Obligations), Collateralized Mortgage Obligations, ตราสารหนี Yที'มีสินเชื'อ
อสังหาริมทรัพย์เพื'อการพาณิชย์เป็นหลักประกัน (Commercial Mortgage-Backed Securities), Credit-Linked 
Notes, Real Estate Mortgage Investment Conduits, ตราสารหนี Yที'มีสินเชื'อ 
อสังหาริมทรัพย์เพื'อการอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Residential Mortgage-Backed Securities) และ Synthetic 
Collateralized Debt Obligations โดยสินทรัพย์อ้างอิงของ ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื'อ สัญญาเช่าซื Yอ และ
ลูกหนี Yการค้า (สําหรับ ABS เช่น หนี Yบัตรเครดิต สินเชื'อรถยนต์ และการกู้ ยืมเพื'อการศึกษา และสําหรับ MBS เช่น 
สินเชื'ออสงัหาริมทรัพย์ประเภทเพื'อการพาณิชย์และสินเชื'อเพื'อที'อยู่อาศยัจากสถาบนัการเงินที'อยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลและได้รับอนญุาต เป็นต้น) ทั Yงตราสาร ABS และ MBS ที'กองทนุลงทนุอาจมีการขยายฐานเงินลงทนุ (leverage) 
เพื'อเพิ'มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทนุ  นอกจากนี Y ABS บางชนิดอาจมีการออกแบบโครงสร้างโดยผกูกบัตราสารอนุพนัธุ์ 
เช่น Credit Default Swap หรือกลุ่มตราสารอนุพนัธุ์เหล่านี Y เพื'อรับผลตอบแทนจากหลกัทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ โดย
ไม่จําเป็นต้องลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์เหล่านั Yน 
กองทุนจํากัดสดัส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื'อนไข (Contingent Convertible Bonds) ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูค่าทรัพย์สินทั Yงหมด  
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพนัธุ์ (Derivatives) เพื'อเพิ'มผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเพื'อเพิ'มประสิทธิภาพในการ
บริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนอาจใช้สัญญาการแลกเปลี'ยนผลตอบแทนรวม 
(Total Return Swaps) และสัญญาการซื Yอขายส่วนต่าง (Contract for Differences) ที'มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตรา
สารทนุหรือตราสารหนี Yที'เปลี'ยนมือได้ และหลกัทรัพย์ที'เกี'ยวข้องกบัตราสารทนุหรือตราสารหนี Y ซึ'งเป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุของกองทนุ  
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การบริหารความเสี�ยงของกองทุน: ใช้ Relative VaR ในการคํานวณ โดยใช้ MSCI World Index 50% กับ FTSE 
World Government Bond Euro Hedged Index  50% เป็นเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ทั Yงนี Y ประมาณการสําหรับ
ระดับของการขยายฐานเงินลงทุนที'คาดหวัง (expected level of leverage) อยู่ที'ร้อยละ 300 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิ 

นโยบายด้านความยั�งยืน (ESG Policy): 

กองทนุจะนําระบบ “BlackRock EMEA Baseline Screens” มาใช้ในการคดักรองบริษัทเพื'อลงทนุ 
ที'ปรึกษาการลงทนุ (Investment Adviser) จะกําหนดเพดานสงูสดุสําหรับการลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์ของบริษัท
ที'มีส่วนเกี'ยวข้องกับการผลิต การจัดจําหน่าย หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) สําหรับผลิตภัณฑ์เครื'องดื'ม
แอลกอฮอล์ การเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการในธุรกิจหรือสถานที'ที'เกี'ยวข้องกับการพนัน การผลิต จําหน่าย และ
การทําเหมืองที'เกี'ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ และการผลิตสื'อบนัเทิงสําหรับผู้ ใหญ่ การประเมินระดับของความ
เกี'ยวข้องในแต่ละธุรกรรมทางธุรกิจดงักล่าวข้างต้น อาจขึ Yนอยู่กับสดัส่วนของรายได้ การเปรียบเทียบรายได้ที'ได้รับ
กบัมลูค่าขั Yนตํ'าของรายได้ทั Yงหมด (Total Revenue Threshold) ที'ได้กําหนดไว้  หรือพิจารณาจากความสมัพนัธ์ใด ๆ 
ที'มีกับธุรกิจต้องห้ามโดยไม่คํานึงถึงจํานวนรายได้ที'ได้รับ ทั Yงนี Y Investment Adviser จะไม่ลงทุนในบริษัทใด ๆ ที'มี
อนัดบัความยั'งยืน (MSCI ESG Rating) ตํ'ากว่าระดบั BBB 
สําหรับบริษัทที'เหลืออื'น ๆ (ได้แก่บริษัทที'กองทนุยงัไม่ได้ตดัออกจากการลงทนุ) Investment Adviser จะประเมินโดย
พิจารณาถึงความสามารถในการบริหารความเสี'ยงและโอกาสการลงทนุที'เกี'ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจที'เป็นไปตาม
หลกัการด้านความยั'งยืน (ESG Compliant Business Practices) และคุณลกัษณะที'แสดงถึงความเสี'ยงและโอกาส
ในด้าน ESG เช่นความเป็นผู้นําและกรอบธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ซึ'งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการเติบโต
อย่างยั'งยืนของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นปัญหาในระยะยาวที'เกี'ยวข้องกับ ESG ในเชิงกล
ยทุธ์ และผลกระทบที'อาจจะเกิดขึ Yนกบัฐานะทางการเงินของบริษัท 
ในการดําเนินการวิเคราะห์ดงักล่าว Investment Adviser อาจใช้ข้อมูลที'ได้รับจากผู้ ให้บริการข้อมูลด้าน ESG จาก
ภายนอก โมเดลการวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกหรือข่าวกรองในแต่ละพื Yนที' และอาจเข้าเยี'ยมชมกิจการของแต่ละ
บริษัทด้วย ทั Yงนี Y กองทุนอาจมีการลงทุน (โดยผ่านเครื'องมือทางการเงิน ซึ'งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ตราสารอนุพนัธุ์ 
เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด และหุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภท CIS และตราสารหนี Yที'สามารถ
เปลี'ยนมือได้ ซึ'งออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั'วโลก) ในสดัส่วนจํากัดในบริษัทที'มีสถานะการลงทุนที'ไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ด้าน ESG ตามที'ระบขุ้างต้น  

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ�มเติมได้จากหนังสือชี#ชวนของ  BGF ESG Multi-Asset 
Fund) 

อายุโครงการ: ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: BlackRock (Luxembourg) S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch 

เว็บไซต์: สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี Yชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื'นเพิ'มเติมได้ที'เว็บไซต์: www.blackrock.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) *: 

1. ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Uอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.65% 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื'นๆ 0.04% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Yงหมด 0.69% 

* เป็นข้อมลู ณ วนัที' 31 สิงหาคม 2565 ทั Yงนี Y กองทนุหลกัอาจเพิ'มเติมหรือเปลี'ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้ 

หมายเหตุ : 
(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที'สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั Yน ในกรณีที'

มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
(2)  ในกรณีที'กองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการซึ'งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะแก้ไขเพิ'มเติมโครงการให้

สอดคล้องกบัการเปลี'ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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ข้อมูลการลงทุนและผลการดาํเนินงานของ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที'มา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ วนัที' 31 ตลุาคม 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ'งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะที?สําคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมผสม ที�เน้นลงทนุแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  

4.  ผลตอบแทนที?ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสที'จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื'องมาจากมูลค่าที'เพิ'มขึ Yนของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน โดยจะได้รับเมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั'งขายคืน
หน่วยลงทนุ  

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

50,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 5,000 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั�งซื Uอ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั�งซื Uอหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชี Yชวน ใบคําสั'งซื Yอหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที'บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที'เปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Uอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที'ไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั'งซื Yอจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพื'อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื Yอ ขาย และสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ โดยผู้สั'งซื Yอต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั Yงแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี Y  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ'งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื'นใดที'บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื'อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื'อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที'ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ'งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื'นใดที'บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม  

ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั Yงแต่ 2 คนขึ Yนไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื'อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั Yน เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบคุคลที'มีชื'อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทั Yงนี Y จะต้องเป็นไปตามเงื'อนไขที'ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุที'เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื'อนไขเป็นไปตามที'กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั Uนตํ�าของการสั�งซื Uอหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Uนตํ�าของการสั�งซื UอครัUงแรก มูลค่าขั Uนตํ�าของการสั�งซื UอครัUงถัดไป 

500 บาท 500 บาท 

ซึ'งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที'สั'งซื Yอหน่วยลงทุน  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ'งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั'งซื Yอหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที' ........ ซึ'งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากบั 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 



หน้า 7 

              - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั�น - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี'ยนแปลงมูลค่าขั Yนตํ'าของการสั'งซื Yอครั Yงแรก มูลค่าขั Yนตํ'าของการสั'งซื Yอครั Yงถัดไป ได้ใน
อนาคต เพื'อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการหรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั'งซื Yอหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื Uอขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.  

(1.4)  ช่องทางการสั�งซื Uอและการชําระเงินค่าสั�งซื Uอหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื Uอผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Uอคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้สั'งซื Yออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั'งซื Yอที'ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั'งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื Yอหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั'น” ซึ'งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจอง
ซื Yอหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ'งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี Yแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื'อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื'อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที'บริษัทจดัการกําหนดเพิ'มเติม 

 กรณีสั�งซื Uอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Uอคืน
หน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ลงทนุที'ได้สมคัรการใช้บริการซื Yอขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั'งซื Yอหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี Yได้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื Yอหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สั'งซื Yอที'ได้ให้ไว้ตามวิธีการที'กําหนด ในกรณีที'
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซื Yอได้หรือรายการคําสั'งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั'งซื Yอหน่วยลงทุนนั Yน โดยผู้สั'งซื Yอสามารถใช้บริการสั'งซื Yอหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

ผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทนุที'ได้ชําระเงินค่าสั'งซื Yอหน่วยลงทนุแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั'งซื Yอหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื Yอหน่วยลงทุนคืน
ไม่ได้ ทั Yงนี Y บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื Yอหน่วยลงทุนได้เมื'อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ Yนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื Uอหน่วยลงทุน 

ผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที'สั'งซื Yอ หลงัจากที'บริษัทจัดการได้รับใบคําสั'งซื Yอที'ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงิน
เต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที'มีการสั'งซื Yอหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที'จดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลกัการ “สั'งซื Yอก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที'ได้รับ
รายการซื Yอขายหน่วยลงทนุ ในกรณีสั'งซื Yอหน่วยลงทนุพร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนที'สั'งซื Yอ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั Yงนี Y บริษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั Yงหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื Yอหน่วย
ลงทุนส่วนที'ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี Yย (ถ้ามี) ให้ผู้สั'งซื Yอตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที'ผู้สั'งซื Yอได้ระบุไว้ในการเปิดบญัชี
กองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั Uนตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั Uนตํ�าของการสั�งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั Uนตํ�า 
500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 

ในกรณีที'การสั'งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ'ากว่าที'กําหนด หรือในกรณีที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั Yงหมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั Yน ในกรณีที'ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทนุตํ'ากว่าที'กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุทั Yงหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี'ยนแปลงมูลค่าขั Yนตํ'าของการสั'งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั Yนตํ'าของการสั'งขายคืน 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั Yนตํ'า จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั Yนตํ'าได้ในอนาคต เพื'อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 

 

 



หน้า 8 

              - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั�น - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั'งขายคืนได้ ทุกวันทําการซื Uอขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที'บริษัทจัดการกําหนด ทั Yงนี Y บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณากําหนดวนัที'มิใช่วนัทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุเพิ'มเติม ซึ'งบริษัทจดัการจะกําหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไว้
ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทั Yงนี Y หากมีการเปลี'ยนแปลงวนัที'มิใช่วนัทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยพลนั โดยประกาศไว้ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Uอคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั'งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อม
ทั Yงระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยที'ต้องการขายคืน เมื'อเจ้าหน้าที'ตรวจคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที'จะส่งมอบ
สําเนาคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุที'ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั'งขาย
คืนนั Yนได้เสร็จสิ Yนสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Yงสิ Yน โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทนุที'รับซื Yอคืนภายในวนัทําการถดัจากวนัที'
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนของสิ Yนวนัทําการซื Yอขายหน่วยลงทุนนั Yน ซึ'งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Yอคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที'หกัออกจากผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื Uอคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ได้สมคัรการใช้บริการซื Yอขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี Yได้ โดยผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั'งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั'วโมง ทกุวนัทําการ
และวนัหยดุทําการซื Yอขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาที'กําหนดของวนัทําการซื Yอขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการ
ซื Yอขายนั Yน โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนของสิ Yนวันทําการซื Yอขายหน่วยลงทุนนั Yน ซึ'งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื Yอคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที'หกัออกจากผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั'ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาที'กําหนดของวนัทําการซื Yอขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถัดไป ทั Yงนี Y บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั Yน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั'งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที'ปรากฏอยู่ที'บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั Yน  

เงื�อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สั'งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน
อื'นที'เปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั Yนตอนการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั Yงนี Y ผู้สั'งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความ
ถกูต้องภายหลงัจากที'ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั'งขายคืนแล้ว  

2)  เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั Yงสิ Yน  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที'พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั Yน บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที'ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที'สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะหยุดระบบงานเป็นการชั'วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที'เกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื'นใดที'อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไข
กรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตั Yงแต่วนัถดัจากวนัที'เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปิดการให้บริการชั'วคราวหรือถาวร ซึ'งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื�นๆ ที�จะมีขึ Uนในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ'มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุอื'นใดที'จะมีขึ Yนใน
อนาคต ซึ'งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขที'เกี'ยวข้องตามที'สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื'ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ'มเติมช่องทางดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้องให้
ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ'มให้บริการ 
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(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี Y 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื'นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี Y ถ้าหากบริษัทจดัการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที'ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั'งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที'อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น 
การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั'งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื'อและที'
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ'งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั Yงนี Y ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ Yน
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที'บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุอื'น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั'งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที'บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุอื'น ซึ'งสามารถรับได้ ทั Yงนี Y ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ Yนเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีที'นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี 
จํากัด” ซึ'งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี'ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั Uนตํ�าในการสับเปลี�ยนเข้ากองทุน 

กรณีที'กองทนุนี Yเป็นกองทนุต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่ตํ'า
กว่ามูลค่าขั Yนตํ'าที'กําหนด ในกรณีที'การสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ'ากว่ามูลค่าขั Yนตํ'าที'กําหนด 
หรือในกรณีที'จํานวนหน่วยลงทุนที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี'ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนทั Yงหมดเท่าที'ปรากฏอยู่ในรายการที'บนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนั Yน และในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีตํ'ากว่ามลูค่าขั Yนตํ'าที'กําหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที'จะรับสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั Yงหมด เมื'อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที'บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั Yงนี Y บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมูลค่าขั Yนตํ'า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั Yนตํ'าของการสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ Yนอยู่กบัดุลยพินิจ
ของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ในกรณีที'เป็นการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ และ/หรือซื Yอหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครั Yงแรก ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนต้องสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าไม่ตํ'ากว่า 500 บาท (มูลค่าขั Yนตํ'าในการสั'งซื Yอครั Yงแรกที'กําหนด) ซึ'งบริษัทจัดการจะใช้
ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางล่าสดุที'มีอยู่ ณ ขณะที'ทํารายการเป็นเกณฑ์ในการคํานวณมูลค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุนั Yน 
ทั Yงนี Y ในกรณีที'เป็นการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนครั Yงถดัไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงิน
ขั Yนตํ'าในการซื Yอหน่วยลงทนุ 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี�ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Uอคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั'งสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนได้ที'บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั Yงระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที'ต้องการ
สบัเปลี'ยน เมื'อเจ้าหน้าที'ตรวจสอบคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที'จะส่งมอบสําเนาคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนที' 
ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 
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 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื Uอคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ได้สมัครการใช้บริการซื Yอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั'ง
สบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี Yได้ 

ผู้สั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั'งสบัเปลี'ยนนั Yนได้เสร็จสิ Yนสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั Yงสิ Yน ทั Yงนี Y บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั'งสบัเปลี'ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื'อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ Yนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื Uอคืนกรณีสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี Yเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที'ใช้เพื'อคํานวณราคารับซื Yอคืนของวนั
ทําการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื'นๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที'ใช้เพื'อคํานวณราคาขายของวนัทําการ
ก่อนวนัที'กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน 
และค่าใช้จ่ายอื'นๆ (ถ้ามี)  

อนึ'ง มูลค่าหน่วยลงทุนที'ใช้คํานวณราคาขายและรับซื Yอคืนในการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที'ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื�อนไขในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ Yนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั Yงแรก เป็นการชั'วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที'บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อชื'อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื'นใดตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั Yงนี Y บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(4) การซื Uอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

โครงการเขียนเปิดให้ซื Yอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุของกองทนุนี Yได้ ทั Yงนี Y ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการดงักล่าว  

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที'สิ Yนสดุรอบบญัชีคือ วนัที' 30 กนัยายน ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื'องจากกองทุนนี Yจะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ'งมีนโยบายลงทุนใน 
ตราสารทุน ตราสารหนี Y หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั'วโลก เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี Y 
-  ผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั  
-  การเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการจะเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'มีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที'กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ'งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี Y  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื'อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที'เข้าเหตดุงัต่อไปนี Y โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที'ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที'ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ'งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที'บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคา

รับซื Yอคืนหน่วยลงทุนที'ถูกต้องตั Yงแต่หนึ'งสตางค์ขึ Yนไปและคิดเป็นอัตราตั Yงแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทุนที'ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 
 



หน้า 11 

              - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั�น - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2.  การเลื'อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี Y  
(1)  เลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุนั Yน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที'มีคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื'อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื'นและผู้ลงทนุทั'วไปให้ทราบเรื'องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั Yงจดัส่งรายงานที'แสดงเหตผุลของการเลื'อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั Yงนี Y บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื'อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั'งขายคนืหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุนั Yน 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที'ส่งคําสั'งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Uอคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั'งซื Yอ และ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี Y  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปิดรับคําสั'งซื Yอ และ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั Yงแรก เป็นการชั'วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั Yงนี Y บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั'งซื Yอและ/หรือคําสั'งสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื'ออิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั'งซื Yอหน่วยลงทนุของผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี Yโดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั'งซื Yอที'จะมีผลให้ผู้สั'งซื Yอหน่วยลงทนุรายนั Yนถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื'อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที'ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั'งซื Yอหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ'งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

(ค)  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที'จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที'จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกับ
หรือเพื'อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที'มีถิ'นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ'งโดยปกติมีถิ'นที'อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ'งจัดให้มีขึ Yนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที'จะปฏิเสธหรือระงบัการสั'งซื Yอ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที'เป็นบคุคลดงัที'กล่าวมา
ข้างต้น 

3.  ในกรณีที'บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที'ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที'จะปฏิเสธ
การสั'งซื Yอหน่วยลงทนุ ตั Yงแต่วนัทําการซื Yอขายถดัจากวนัที'จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที'จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที'จะทาํ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั Yงต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที'สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ที'เกี'ยวข้อง 

4.  บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั'งซื Yอกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสั'งซื Yอหน่วยลงทุนของผู้ลงทนุที'ซื Yอกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั'งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที'บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

5.  บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั'วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที'บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที'จํานวนที'ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ'ากว่าจํานวนขั Yนตํ'าที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุ 

11.  ช่องทางที�ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื Uอคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี'ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี U 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ'มเติมเกี'ยวกับกองทุนรวมนี Y รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ที'สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

ความเสี�ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :  

ความเสี'ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที'เกี'ยวข้อง ซึ'งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื Yนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดบัความน่าเชื'อถือของผู้ออกตราสารเพื'อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี Uของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :  

ความเสี'ยงจากตราสารหนี Y/เงินฝากที'กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี Y โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี Y/เงินฝากนั Yน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี Yยให้กองทนุเมื'อถึงวนัที'ครบกําหนด  

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี Y/เงินฝากที'มีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี Yหรือผู้ออกตราสารหนี Yของบริษัทเอกชนทั'วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื'อถืออยู่ในอนัดบัที'สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ Yนไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี Yภาครัฐ ซึ'งมีความเสี'ยงจากการผิด
นดัชําระหนี Yทั Yงเงินต้นและดอกเบี Yยในระดบัตํ'า กองทนุจึงมีความเสี'ยงประเภทนี Yตํ'า 

3.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : 

เป็นความเสี'ยงที'เกิดจากการเปลี'ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที'อาจจะเพิ'มสูงขึ Yนหรือลดตํ'าลง ซึ'งจะเปลี'ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรัพย์ที'
กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ Yนอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี Yย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื Yนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซื Yอขายหุ้น เป็นต้น ดงันั Yน หากราคาหลกัทรัพย์ที'ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ Yน จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ'มขึ Yนได้เช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที'เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ'งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :   

ได้แก่ ความเสี'ยงจากการที'กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที'ลงทนุได้ในราคาที'เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั Yงนี Y การที'กองทนุนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลกั) ซึ'งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที'มีนโยบายลงทุนในตราสารทนุ ตราสารหนี Y หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั'วโลก จึงอาจมีความเสี'ยงที'ไม่สามารถขายหลกัทรัพย์หรือตราสารที'กองทนุ
ลงทนุไว้ได้หรือขายในราคาที'ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที'กําหนดไว้  

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี Yที'มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี Yระยะสั Yน เพื'อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ
เสี'ยงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเสี'ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทนุลงทนุได้ 

5.  ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงิน (Exchange Rate Risk) : 

เนื'องจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ'งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ'งมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความ
เสี'ยงที'เกิดจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงินของทั Yงสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ Yนจากวันที'กองทุนเข้าลงทุนเมื'อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที'เข้าลงทนุนั Yน (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเมื'อคํานวณ
เป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกนัข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื'อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ Yน 
แนวทางการบริหารความเสี'ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื Yอขายลว่งหน้าเพื'อป้องกนัความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงิน โดยขึ Yนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ'งจะลงทนุ
ในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื'อป้องกนัความเสี'ยงที'เกี'ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที'อาจเกิดขึ Yนได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที'ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนยัสําคญั 
และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี'ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที'เพิ'มขึ Yน ทั Yงนี Y การป้องกนัความเสี'ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี'ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี'ยงได้ทั Yงหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
ที'มากขึ Yน 
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6.  ความเสี�ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ความเสี'ยงที'เกิดจากการลงทนุในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า เนื'องจากการลงทนุในสญัญาออปชนัที'ซื Yอขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื'อป้องกันการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนใน
สญัญาที'มีมลูค่ามากได้ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทนุ) เกิดขึ Yนในอตัราที'สงูเมื'อเทียบกบัเม็ดเงินที'ลงทนุ ซึ'งในกรณีที'กองทนุคาดการณ์ถูกต้อง การ
วางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทนุก็จะได้กําไรเป็นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้ากองทนุคาดการณ์ไม่ถกูต้อง การวางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทุน
ก็อาจขาดทนุเป็นจํานวนมากได้ 

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าอย่างสมํ'าเสมอ 

7.  ความเสี�ยงของคู่สัญญาซื Uอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk) :  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า โดยที'บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที'กระทํานอกศนูย์สญัญาซื Yอขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี'ยงที'คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที'ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื'อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนั
การเงินต่างประเทศที'มีอันดับความน่าเชื'อถือในระยะยาวอยู่ในอันดบัที'สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :  

เป็นความเสี'ยงที'เกิดจากความมั'นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที'เกี'ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที'กองทนุไปลงทนุ ทั Yงนี Y ความเสี'ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารที'ลงทนุ 
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี'ยนที'เกี'ยวกบัประเทศนั Yนๆ เป็นต้น ซึ'งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที'คาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื'อถือของประเทศ (Country rating) ที'ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที'อาจมีผลกระทบต่อความเสี'ยง
ดงักล่าวอย่างถี'ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ'งรวมถึงข้อจํากดั
ของการเคลื'อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  

แนวทางการบริหารความเสี'ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี'ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื Yนฐานต่างๆ ของประเทศที'
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื'อประเมินความเสี'ยงจากการลงทนุในประเทศนั Yนๆ ซึ'งอาจช่วยลดความเสี'ยงในส่วนนี Yได้ 

 
ความเสี�ยงของกองทุนหลัก 

1.  ตราสารหนี Uที�เปลี�ยนมือได้ (Fixed Income Transferable Securities) 

คุณภาพของตราสารหนี Yขึ Yนอยู่กับระดบัความน่าเชื'อถือทางการเงินทั Yงที'เกิดขึ Yนจริงและที'เป็นที'รับรู้ของคนทั'วไป การปรับลดอนัดบัความน่าเชื'อถือของตราสาร
หนี Y หรือบริษัทผู้ออกตราสารหนี Y หรือข่าวสารและการรับรู้ของนักลงทุนในแง่ลบ ซึ'งอาจจะไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื Yนฐาน สามารถทําให้มูลค่าและ
สภาพคล่องของตราสารนั Yน ๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ'ง ในตลาดที'มีการซื Yอขายเบาบาง ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางตลาดในบางกรณี เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลให้การลงทนุในตราสารดงักล่าวมีสภาพคล่องลดลง และมีความยากลําบากในการจําหน่ายตราสารออกไป 

กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราดอกเบี Yยที'เป็นอยู่ในปัจจุบนัและปัจจัยด้านคณุภาพของเครดิต การเปลี'ยนแปลงของอตัราดอกเบี Yย
ในตลาดจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ เนื'องจากราคาของหลกัทรัพย์ที'ให้อตัราดอกเบี Yยคงที'มกัจะพุ่งสงูขึ Yนเมื'ออตัราดอกเบี Yยในตลาดลดลง และ
มีราคาอ่อนตวัลงเมื'ออตัราดอกเบี Yยในตลาดปรับตวัสงูขึ Yน ราคาของหลกัทรัพย์ที'มีอายสุั Yนกว่ามกัจะมีความผนัผวนน้อยกว่าหลกัทรัพย์ที'มีอายยุาวกว่าเมื'ออตัรา
ดอกเบี Yยเปลี'ยนแปลง 

2. ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risks) 

มูลค่าหุ้นของบริษัทต่าง ๆ มีความผันผวนทุกวนั และกองทุนที'ลงทุนในหุ้นอาจได้รับผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคญัได้ ความเคลื'อนไหวของราคาหุ้นอาจได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยหลายประการที'เกิดขึ Yนในแต่ละบริษัท และจากการเปลี'ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภาพรวม รวมถึงการเปลี'ยนแปลงในสภาวะ
อารมณ์ของผู้ลงทุน แนวโน้มของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ระดบัเงินเฟ้อและอตัราดอกเบี Yย ปัจจัยที'เฉพาะเจาะจงของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์แต่ละราย การ
รายงานเกี'ยวกบัผลกําไรของบริษัทจดทะเบียน แนวโน้มการเปลี'ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และเหตกุารณ์ภยัพิบตัิต่าง ๆ 
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3. หลักทรัพย์ที�มีสินเชื�ออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (Mortgage backed securities: MBS) 

Mortgage-backed Security เป็นศพัท์ทั'วไปที'ใช้กับตราสารหนี Yที'ออกโดยมีกระแสรายได้จากกลุ่มสินเชื'ออสงัหาริมทรัพย์ทั Yงประเภทเพื'อการพาณิชย์และที'อยู่
อาศยัหนุนหลงัหรือเป็นหลกัทรัพย์คํ Yาประกัน โดยทั'วไปหลกัทรัพย์ประเภทนี Yมีวตัถุประสงค์เพื'อเปลี'ยนภาระการชําระดอกเบี Yยและการชําระคืนเงินต้นจากกลุ่ม
สินเชื'ออสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวไปยงัผู้ลงทนุ การออกตราสารประเภท MBS มกัจะออกเป็นหลาย ๆ ชนิด (Class) โดยมีลกัษณะที'แตกต่างกนั ขึ Yนอยู่กับความ
เสี'ยงของสินเชื'ออสงัหาริมทรัพย์ที'ใช้อ้างอิง ซึ'งประเมินจากคณุภาพและเงื'อนไขของสินเชื'อ และตราสารที'ออกอาจมีอตัราดอกเบี Yยคงที'หรือลอยตวัก็ได้ ตราสาร 
MBS ชนิดใดที'มีความเสี'ยงสงูมกัจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราที'สงูตามไปด้วย 

4. หลักทรัพย์ที�ออกโดยมีกองสินทรัพย์หนุนหลัง (Asset-backed Securities: “ABS”) 

Asset-backed Security เป็นศพัท์ทั'วไปที'ใช้กับตราสารหนี Yที'ออกโดยบริษัทหรือองค์กรอื'น ๆ (รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ'น) ที'ออก
โดยมีกระแสรายได้จากกลุ่มสินทรัพย์ต่าง ๆ หนุนหลงัหรือเป็นหลกัทรัพย์คํ Yาประกัน โดยทั'วไป สินทรัพย์เหล่านี Yจะประกอบด้วยเงินกู้  สินเชื'อลีสซิ'ง (Leases) 
หรือลูกหนี Yต่าง ๆ (เช่น ลูกหนี Yบัตรเครดิต สินเชื'อรถยนต์ สินเชื'อเพื'อการศึกษา เป็นต้น) การออกตราสาร ABS มักจะออกเป็นหลาย ๆ ชนิด (Class) โดยมี
ลกัษณะที'แตกต่างกนั ขึ Yนอยู่กบัความเสี'ยงของสินทรัพย์ที'ใช้อ้างอิง ซึ'งประเมินจากคณุภาพและเงื'อนไขของสินเชื'อ และตราสารที'ออกอาจมีอตัราดอกเบี Yยคงที'
หรือลอยตวัก็ได้ ตราสาร ABS ชนิดใดที'มีความเสี'ยงสงูมกัจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราที'สงูขึ Yนตามไปด้วย 

ภาระหนี Yที'ผกูติดกบัหลกัทรัพย์เหล่านี Yอาจมีความเสี'ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และอตัราดอกเบี Yยที'สงูขึ Yน เมื'อเทียบกับตราสารหนี Yที'มีอตัราดอกเบี Yยคงที'อื'น ๆ 
เช่น พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารประเภท ABS และ MBS มกัจะมีความเสี'ยงจากการยืดระยะเวลาการชําระหนี Yออกไป หรือ “Extension Risk” (ซึ'งเป็นกรณีที'ไม่มี
การชําระคืนภาระหนี Yของสินทรัพย์ที'อ้างอิงตรงตามเวลา) และความเสี'ยงจากการถกูไถ่ถอนตราสารหนี Yคืนก่อนกําหนด หรือ “Prepayment Risk” (ซึ'งเป็นกรณี
ที'มีการชํารหนี Yของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนกําหนด) ความเสี'ยงเหล่านี Yอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาและปริมาณของกระแสเงินสดที'จ่ายโดยตราสาร
เหล่านี Y และอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารเหล่านี Y อายุโดยเฉลี'ยของตราสารแต่ละชนิดอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น การให้สิทธิและความถี'ในการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกําหนดและการชําระหนี Yคืนก่อนครบกําหนด ระดบัของอตัราดอกเบี Yยโดยทั'วไปใน
ตลาด อตัราการผิดนดัชําระหนี Yที'เกิดขึ Yนจริงของสินทรัพย์อ้างอิง ระยะเวลาที'ใช้ในการะได้รับชําระคืนเมื'อเกิดการผิดนดัชําระหนี Y (Timing of Recoveries) และ
ระดบัการหมนุเวียน (Rotation) ของสินทรัพย์อ้างอิง ฯลฯ 

5. ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ (Emerging Markets) 

ตลาดหลกัทรัพย์เกิดใหม่โดยทั'วไปจะเป็นตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศยากจนหรือประเทศด้อยพฒันา ซึ'งมีระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจ และ/หรือตลาดทนุ
ของประเทศตํ'ากว่า และมีความผนัผวนของราคาหุ้นและอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราระหว่างประเทศสงูกว่า ในบรรดาตลาดหลกัทรัพย์เกิดใหม่เหล่านี Y ตลาดที'มี
ระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจ และ/หรือตลาดทนุของประเทศตํ'าที'สดุมกัจะถกูเรียกว่า “ตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market)” และความเสี'ยงต่าง ๆ ที'กล่าวถึง
ด้านล่างนี Yอาจเพิ'มมากขึ Yนสําหรับตลาดเหล่านี Y 

ในตลาดหลกัทรัพย์เกิดใหม่บางแห่ง รัฐบาลมีอิทธิพลเหนือกว่าภาคธุรกิจเอกชนเป็นอย่างมาก และมีความไม่แน่นอนด้านการเมืองและสงัคมเช่นที'เกิดขึ Yนใน
ประเทศกําลงัพฒันาต่าง ๆ อย่างมีนยัสําคญั ความเสี'ยงอีกประการหนึ'งที'เป็นธรรมดาสําหรับประเทศเหล่านี Yโดยส่วนใหญ่ได้แก่การที'ประเทศมุ่งเน้นการส่งออก
อย่างมาก และต้องพึ'งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี Y การมีโครงสร้างพื Yนฐานทางเศรษฐกิจที'เป็นภาระกับรัฐบาลมากจนเกินไปและระบบ
การเงินที'ยงัไม่เข้มแข็งสมบูรณ์ก็เป็นความเสี'ยงสําหรับบางประเทศ เช่นเดียวกบัปปัญหาด้านสิ'งแวดล้อมซึ'งอาจรุนแรงยิ'งขึ Yนสืบเนื'องจากการเปลี'ยนแปลงของ
สภาพภมิูอากาศ (Climate Change)  

6. หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื�อนไข (Contingent Convertible Bonds) 

หุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื'อนไข หรือ Contingent Convertible Bonds เป็นตราสารหนี Yที'มีความซบัซ้อนประเภทหนึ'งซึ'งอาจถกูแปลงสภาพให้เป็นตราสารทนุของ
ผู้ออก หรือถกูตดัจําหน่ายบางส่วนหรือทั Yงหมดหากเกิดเหตกุารณ์สําคญั (Trigger Event) ตามที'ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ'ง Trigger Event อาจเกิดขึ Yนนอกเหนือ
การควบคมุของผู้ออกตราสาร Trigger Event โดยทั'ว ๆ ไปจะประกอบด้วยกรณีที'ราคาหุ้นของบริษัทผู้ออกตราสารลดลงสู่ระดบัใตระดบัหนึ'งเป็นระยะเวลาใด
ระยะหนึ'ง หรือกรณีที'อตัราส่วนเงินกองทุนของบริษัทผู้ออกตราสารลดลงถึงระดบัที'กําหนดไว้ การจ่ายดอกเบี Yยของ Contingent Convertible Bond บางตวั
อาจอยู่ภายใต้ดลุยพินิจของผู้ออกตราสารโดยสิ Yนเชิง และอาจถกูยกเลิกโดยผู้ออกตราสารได้ทกุเมื'อ และในช่วงระยะเวลาใด ๆ ก็ได้ 

เหตุการณ์ที'จะเป็นชนวนให้มีการแปลงสภาพตราสารหนี Yเป็นตราสารทนุจะถูกกําหนดขึ Yน เพื'อให้การแปลงสภาพเกิดขึ Yนเมื'อบริษัทผู้ออกตราสาร Contingent 
Convertible Bond ดงักล่าวประสบปัญหาทางการเงิน ซึ'งกําหนดตามจํานวนผลขาดทุนที'ประเมินโดยหน่วยงานกํากบัดแูลหรือที'เกิดขึ Yนจริง (ตวัอย่างเช่น ใน
กรณีที'อตัราส่วนเงินกองทนุของบริษัทผู้ออกตราสารลดลงตํ'ากว่าระดบัที'กําหนดไว้ล่วงหน้า) 

7. ความเสี�ยงเกี�ยวกับนโยบายการลงทุนที�เน้นปัจจัยด้านความยั�งยืน (ESG Investment Policy Risk) 

กองทุนที'เน้นการลงทนุในบริษัทที'ให้ความสําคญัต่อการดําเนินกิจการเพื'อความยั'งยืน หรือ ESG Funds จะนําหลกัเกณฑ์บางประการด้าน ESG มาใช้ในการ
ดําเนินกลยุทธ์การลงทุน ซึ'งหลกัเกณฑ์เหล่านี Yกําหนดขึ Yนจากข้อมูลที'ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลด้าน ESG ที'เกี'ยวข้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'ระบไุว้ใน
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ESG Fund ที'แตกต่างกันอาจใช้บริการจากผู้ ให้บริการข้อมูลด้าน ESG รายเดียวกันหรือมากกว่าหนึ'งรายซึ'งมีความ
แตกต่างกนั และวิธีการที' ESG Fund แต่ละกองทนุจะนําหลกัเกณฑ์ด้าน ESG มาประยกุต์ใช้ก็อาจแตกต่างกนัด้วย 

การนําหลักเกณฑ์ด้าน ESG มาใช้อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานด้านการลงทุนของ ESG Fund ได้ ด้วยเหตุนี Y ESG Fund ต่าง ๆ อาจมีผลการ
ดําเนินงานแตกต่างไปจากกองทนุประเภทเดียวกันที'ไม่ได้นําหลกัเกณฑ์ด้าน ESG มาใช้ หลกัเกณฑ์ในการคดัหลกัทรัพย์ออกจากการลงทุนโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยเกี'ยวกับ ESG (ESG Based Exclusionary Criteria) ที'ใช้ในนโยบายการลงทนุของ ESG Fund อาจส่งผลให้ ESG Fund ดงักล่าวสญูเสียโอกาสที'จะซื Yอ
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หลกัทรีพย์บางชนิดที'อาจจะให้ผลตอบแทนดีกับกองทุนหากได้ซื Yอไว้ และ/หรือขายหลกัทรัพย์อนัเนื'องมาจากคุณลกัษณะด้าน ESG ซึ'งอาจทําให้กองทุนต้อง
เสียผลประโยชน์จากการกระทําดงักล่าว 

ในกรณีที'คุณลกัษณะด้าน ESG ของหลกัทรัพย์ที'ลงทุนโดย ESG Fund เปลี'ยนแปลงไป ซึ'งทําให้ที'ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) จําเป็นต้องขาย
หลกัทรัพย์ดงักล่าวออกไป ทั Yง ESG Fund บริษัท หรือ Investment Adviser ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที'เกี'ยวข้องกบัการเปลี'ยนแปลงดงักล่าว 

8. ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�หุ้นกู้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื�อถือ (Bond Downgrade Risk) 

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้ที'มีอนัดบัความน่าเชื'อถือสูงหรือได้รับการจัดอนัดบัให้อยู่ในระดบัที'น่าลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที'หุ้นกู้ดงักล่าวถูกปรับลดอนัดบั
ความน่าเชื'อถือในเวลาต่อมา กองทนุอาจยงัคงถือครองหุ้นกู้ดงักล่าวเพื'อหลีกเลียงการขายในราคาขาดทนุ ตราบเท่าที'กองทนุถือหุ้นกู้ที'ถกูปรับลดอนัดบัความ
น่าเชื'อถือดงักล่าวต่อไป อาจมีความเสี'ยงเพิ'มขึ Yนจากการที'ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนดัชําระหนี Y ซึ'งส่งผลให้เกิดความเสี'ยงที'มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนได้รับผลกระทบ
ตามมา ผู้ลงทนุพึงตระหนกัว่าอตัราผลตอบแทนหรือมลูค่าเงินลงทนุของกองทนุ (หรือทั Yงสองอย่าง) อาจมีความผนัผวนได้ 

9. ความเสี�ยงที�เกิดจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ปริมาณการซื Yอขายของสินทรัพย์ที'กองทุนลงทุนอาจมีความผันผวนอย่างมาก ขึ Yนอยู่กับความเชื'อมั'นของผู้ลงทุนในตลาด มีความเสี'ยงที'สินทรัพย์ที'กองทุน
ลงทุนอาจมีสภาพคล่องลดลงเมื'อภาวะการตลาดเปลี'ยนแปลง ความเชื'อมั'นของนักลงทุนที'มีต่อตลาดลดลง หรือมีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบหรือนโยบาย
รัฐบาล (รวมถึงมีโอกาสที'หน่วยงานกํากบัดแูลของประเทศที'กองทนุลงทนุมีการสั'งระงบัการซื Yอขายหลกัทรัพย์ในวงกว้าง) ในสภาวะตลาดที'สดุโต่ง หลกัทรัพย์
บางตัวอาจไม่มีผู้ลงทุนสนใจซื Yอเลย ทําให้หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถขายออกได้ทันที ณ เวลาและราคาที'ต้องการ ซึ'งส่งผลให้กองทุนจําเป็นต้องขาย
หลกัทรัพย์ในราคาที'ตํ'าลงหรืออาจไม่สามารถขายได้เลย ความไม่สามารถในการขายหลกัทรัพย์ตวัใดตวัหนึ'งหรือสินทรัพย์บางส่วนในพอร์ตการลงทุนของ
กองทนุ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมลูค่าของกองทนุหรือทําให้กองทนุไม่สามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสในการลงทนุอื'น ๆ 

 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน BGF ESG Multi-Asset Fund ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที'สําคญัและจัดแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั Yน ในกรณีที'มี
ความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที'กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการซึ'งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะแก้ไขเพิ'มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี'ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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เครื�องมือบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. เครื�องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย  

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที�ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที�กําหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee 
ที'เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที'จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี Yทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี Yชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้
เครื'องมือนี Y ให้รวมทกุคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที'เก็บจริง โดยปรับเพิ'มได้ไม่เกินอตัราสูงสดุที'กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ'ม
ระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี'ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที'จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี Y ได้ตามที'
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี Yชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'
บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี Y ให้รวมทุกคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจัดการ
ได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื'อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที'แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื'องต่างๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั Yน รวมถึงรายการที'รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Liquidity Fee ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี Y 

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'
เปลี'ยนแปลงไปจากการซื Yอขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที'ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที'ลงทนุ
หรือกองทนุปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื'อป้องกันความเสี'ยง รวมถึงปัจจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรัพย์ที'กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนั Yน ๆ 

3.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Liquidity Fee นี Y บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ'มเติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณ
ที'สะท้อนต้นทนุในการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ'มค่าธรรมเนียมการซื Yอขายหน่วยลงทุนที'สะท้อนต้นทนุในการ
ซื Yอขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

4.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Liquidity Fee นี Y เงินจาก Liquidity Fee ที'เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื'องมือนี Yมีวตัถุประสงค์
เพื'อบรรเทาผลกระทบทางลบที'อาจเกิดขึ Yนกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที'ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื'องมือนี Yไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื'อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนยัยะสําคญัที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนั Yน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Yงนี Y หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที'บริษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการเพิ'ม
เครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Yชวนของกองทนุหลกั 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื Uอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :  �   Full swing pricing    �   Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข  

1.  บริษัทจัดการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที'
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด ซึ'งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนั Yน ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลง
ไปจากการซื Yอขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที'ถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที'ลงทุนหรือกองทุน
ปลายทาง ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพคล่องของกองทนุ
รวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื'อป้องกนัความเสี'ยง รวมถึงปัจจยัอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที'กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื'อนไข ณ ขณะนั Yน ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ
ตลาดของหลักทรัพย์ที'ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื Yอขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจัยอื'น ๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื'องมือในการบริหารความ
เสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Swing Pricing ในวนัทําการนั Yน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Swing Factor ที'เก็บจริง ได้ตามที'บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกินอตัราสงูสดุที'ระบุ
ไว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Yอหน่วยลงทนุที'ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื Yอหน่วยลงทุนในวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือ swing pricing 
และบริษัทจดัการจะนํายอดซื Yอหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการใช้เครื'องมือ swing pricing ในวนั
ทําการนั Yน ทั Yงนี Y บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที'ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที'เกี'ยวข้องกับการใช้เครื'องมือ 
swing pricing ในวนัทําการนั Yน แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื Yอหน่วยลงทุนทั Yงหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั Yนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซื Yอหน่วยลงทนุที'ชําระด้วยเช็คที'เรียกเก็บไม่ได้นั Yน ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 
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การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Swing Pricing ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี Y 

2.  ในกรณีที'บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื Yอขายใดที'สัดส่วนของมูลค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั Yงหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที'บริษัทจดัการกําหนด โดยที'มลูค่าซื Yอขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั Yงนี Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัทจัดการ
กําหนด 

3.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนยัยะสําคญัที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนั Yน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Yงนี Y หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที'บริษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการเพิ'ม
เครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ ได้จากหนงัสือชี Yชวนของกองทนุหลกั 

 ค่าธรรมเนียมการซื Uอขายหน่วยลงทุนที�สะท้อนต้นทุนในการซื Uอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข  

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที'มีอํานาจอื'น 
ทั Yงนี Y การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจัยที'เกี'ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Yน ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื Yอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที'เปลี'ยนแปลงไปจากการซื Yอขายทรัพย์สิน 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที'ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที'ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง ต้นทนุและค่าใช้จ่าย
การทําธุรกรรม REPO เพื'อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื'นใดเพื'อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตรา
สารอนุพนัธ์เพื'อป้องกันความเสี'ยง รวมถึงปัจจัยอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที'กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปัจจยัที'
เกี'ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจยัที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Yน ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที'ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื Yอขาย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื'นๆ ที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ'ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
ADLs ในวนัทําการนั Yน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะนําค่าซื Yอหน่วยลงทนุที'ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื Yอหน่วยลงทนุในวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือ ADLs และบริษทั
จดัการจะนํายอดซื Yอหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ ADLs ในวนัทําการนั Yน ทั Yงนี Y 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะไม่เปลี'ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที'ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที'เกี'ยวข้องกบัการใช้เครื'องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั Yน แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื Yอหน่วยลงทนุทั Yงหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั Yนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื Yอหน่วยลงทุนที'ชําระ
ด้วยเช็คที'เรียกเก็บไม่ได้นั Yน ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที'ทํารายการซื Yอหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝั'งใดฝั'งหนึ'งที'เกิน ADLs Threshold ที'บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะพิจารณา
กําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที'จะมีข้อกําหนดเพิ'มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที'ทํารายการซื Yอหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที'บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา ADLs ที'เรียกเก็บ ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกินอตัราสงูสดุที'ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี Yชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี Y 
ให้รวมทกุคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ  

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี Y 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื Yอขายใดที'สดัส่วนของมลูค่าซื Yอขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั Yงหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที'บริษัทจดัการกําหนด โดยที'มลูค่าซื Yอขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทนุ คํานวณ
จากมลูค่าการซื Yอหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทั Yงนี Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัทจดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี Y 

(1)  มลูค่าการซื Yอหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื Yอหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนออก ซึ'งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที'ต่างกนั 

4.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ ADLs นี Y ADLs ที'เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เครื'องมือนี Yมีวตัถปุระสงค์เพื'อบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที'อาจเกิดขึ Yนกบัผู้ ถือหน่วยที'ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื'องมือนี Yไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื'อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื'องมือนี Y เพื'อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที'มีนยัยะสําคญัที'เกิดขึ Yนจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยรายที'
ทําธุรกรรมนั Yน โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Yงนี Y หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที'บริษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการเพิ'ม
เครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Yชวนของกองทนุหลกั 
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2.  การกําหนดเงื�อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที�ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

เมื�อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั Yนๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที'มีมลูค่าที'ขายคืน และ/หรือสบัเปลี'ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  ในกรณีที'มีการใช้ Notice period และมีเหตุที'ทําให้ต้องใช้เครื'องมืออื'นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปฏิบตัิกับคําสั'งที'ได้จาก Notice period นั Yน
เช่นเดียวกับคําสั'งที'ได้ตามปกติในวนัที'ทํารายการด้วย ทั Yงนี Y บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื'องมืออื'น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื'องมืออื'น ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลด Notice period ได้ตามที'บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ'งจะปรับเพิ'มไม่เกิน Notice period สงูสดุที'กําหนดไว้
ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนังสือชี Yชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื'นที'บริษัทจดัการ
กําหนด โดยในวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี Y ให้รวมทุกคําสั'งทํารายการที'เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจัดการได้รับมาระหว่าง
เวลาทําการของวนัที'มีผล 

3.  บริษัทจัดการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุที'ยงัไม่ได้ถูกนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที'บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี Y 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที'บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที'มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที'เกี'ยวข้องเท่าที'สามารถทําได้เพื'อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื'อนไข ณ ขณะนั Yนๆ ได้แก่ สภาพคล่องของ
กองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที'กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที'ลงทนุ ปริมาณการทํารายการ
ซื Yอขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื'นๆที'อาจเกิดขึ Yนในอนาคตที'มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบั
กองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Yงนี Y หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที'บริษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการเพิ'ม
เครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ ได้จากหนงัสือชี Yชวนของกองทนุหลกั 
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 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื'อนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั Yนตํ'าไม่ตํ'ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริษัท
จดัการกําหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที'บริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมที'เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที'กองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีที'บริษัทจดัการกําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Yสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซื Yอ
ขายใดที'สดัส่วนของมลูค่าซื Yอขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั Yงหมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold 
ที'บริษัทจดัการกําหนด โดยที'มลูค่าซื Yอขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจาก มลูค่าการซื Yอหน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วย มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี'ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั'งรับซื Yอคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออก ณ วนัที'ใช้ Redemption Gate 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั Yงแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ'ากว่า Redemption 
Gate ขั Yนตํ'า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที'ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั'งรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนออกส่วนที'เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับคําสั'งรับซื Yอ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี'ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั'งรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจดัการจะทําการรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี'ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรับซื Yอคืนหน่วย
ลงทุน ทั Yงนี Y เว้นแต่กรณีที'กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Yอคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที'ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื'อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวนัที'มีผลเริ'มใช้เครื'องมือนี Y ให้รวมทุกคําสั'งทํารายการที'
เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของเครื'องมือที'บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที'มีผล 

9.  ในกรณีที'มีการใช้เครื'องมือ Redemption Gate นี Y บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงสภาพคล่องอื'นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะปรับเพิ'มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที'บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ'ากว่า Redemption Gate ขั Yน
ตํ'าที'ระบใุนโครงการ ทั Yงนี Y รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที'บริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที'ประกาศใช้ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที'จะเปลี'ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที'กําหนด การใช้เครื'องมืออื'นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั Yงนี Y ในกรณีที'ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที'เหลือได้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุทั Yงหมดที'ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที'ถกูยกเลิกคําสั'งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื'องต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้องการการใช้เครื'องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั Yน รวมถึงรายการที'ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจําและรายการอื'นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื'องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขการใช้เครื'องมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็
ว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครื'องมือ 

1.  Redemption Gate ที'แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที'มีการใช้เครื'องมือนี Y 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที'เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจ
กําหนดเงื'อนไขเพื'อบ่งชี Yสถานการณ์ที'ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื'อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตามข้อมูลที'ได้รับจากกองทุนหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั Yงนี Y หลกัเกณฑ์และ
เงื'อนไขของเครื'องมือ อาจมีการเปลี'ยนแปลงได้ตามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ'มเครื'องมืออื'นใดในภายหลงั ซึ'งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั และ
ในกรณีที'บริษัทจัดการมีการเปลี'ยนกองทุนหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี'ยนแปลงเครื'องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือ หรือมีการเพิ'ม
เครื'องมืออื'นใดเพิ'มเติมในภายหลงัได้ 

ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื'อนไขของการใช้เครื'องมือได้จากหนงัสือชี Yชวนของกองทนุหลกั 

3.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Uอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั�งซื Uอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื'อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงับการซื Yอขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื Yอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั'งที'รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั'งซื Yอหรือคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ'นใดดงัต่อไปนี Y ซึ'งไม่เกินกว่ากรณีที'ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั'งซื Yอหน่วยลงทุนที'รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั'งซื Yอหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื'องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี Y 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั Yน ๆ มีส่วนเกี'ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ'งดงันี Y 

(1)  การกระทําที'เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี'ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําที'เป็นการปฏิบตัิตามคําสั'งเกี'ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื'อทราบข้อเท็จจริงเกี'ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี'ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื'นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื'องมาจาก การที'บริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซื Yอขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ที'เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื Yอขายล่วงหน้า ซึ'งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที�กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที�สมเหตุสมผล เมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที�ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที�จะได้รับเงินภาย
หลงัจากที�สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั *นได้ ทั *งนี * บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
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คําเตือนเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี Yชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Yมิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนงัสือชี Yชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที'เสนอขายนั Yน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากดั เช่นเดียวกนักบัที'บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื'นเพื'อกองทนุรวม ซึ'งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม ทั Yงนี Y ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื'นเพิ'มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 

สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขที�ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Uอาจถูกจาํกัดสิทธิ 

กองทุนนี Yมีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้แล้วทั Yงหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที'เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื'อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที'เกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ Uน (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที'เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั Yน บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนั Yนเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั 
และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ โอนจะต้องมายื'นคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที'สํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือสํานกังานผู้สนบัสนนุที'เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที'ผู้ รับโอนยงั
ไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้ โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  

(2)  ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที'ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมที'เรียกเก็บจากผู้สั'งซื Yอหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากที'ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีพร้อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที'ผู้ โอนมีใบสําคญัหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนําส่งใบสําคญัหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื'อทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบสําคญัหน่วยลงทุนจะต้องยื'นเรื'องการขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุ
ตามที'ระบไุว้ในหวัข้อ “เงื'อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  

ทั Yงนี Y ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเมื'อนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที'บุคคลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บคุคลนั Yนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้แล้วทั Yงหมด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที'เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื'อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที'เกินดงักล่าว 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี *จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผู้ เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั *น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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5.   ช่องทางและวิธีการที?ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที?กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื *อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ - ธนาคารซิตี *แบงก์ เอ็น. เอ. โทรศพัท์ 02-232-2345 

 นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี * และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนํา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  ภูมิลําเนาเพื?อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที?ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื'น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที'อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื'อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 รายชื'อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื'อดงัต่อไปนี Y 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ 
(9) นางสาวสายสนุีย์ หาญประเทืองศลิป์ 

(8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ 

 รายชื'อคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื'อดงัต่อไปนี Y 

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อิ'มพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

- จํานวนกองทนุรวมทั Yงหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 154 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 385,405 ล้านบาท 

 รายชื'อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที'กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื Yออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที'กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ'งนํ Yาใจ ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี Y 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื'นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายบริหารความเสี'ยงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
(14) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร์ ด้วงสงัข์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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 รายชื'อผู้ จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที'เกี'ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั Yงหน้าที'ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักล่าว 

ชื�อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที'วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที'ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที'วิเคราะห์สินเชื'อ 

นางสาวพรทิพา หนึ'งนํ Yาใจ, 
CFA 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั 
(บลจ. ฟินนัซ่า จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University 
of Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
- Credit Research Analyst 
 

นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา, 
CFA 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ) 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสา
หการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ธนชาต จํากดั 
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิ'ง ประเทศ
ไทย จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
 

นายเอกพจน์ ภู่วิบลูย์พาณิชย์, 
CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสา
หการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- สํานกังานประกนัสงัคม 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Y 
- เจ้าหน้าที'ลงทนุ 
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ชื�อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 
นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี Yและกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ'ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี'ยน
นกัศกึษาที' Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี'ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี'ยงด้านการ
ลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร์  ด้วงสงัข์, CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ'ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บลจ. เมอร์ชั'น พาร์ทเนอร์ จํากดั - ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 

 รายชื'อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
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 รายชื'อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื'อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตี Yแบงก์ เอ็น. เอ. โทรศพัท์ 02-232-2345 
ทั Yงนี Y นอกจากหน้าที'ตามที'กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Yงฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที'ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื'อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที?อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  

100/19 ชั *นที� 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ *มสกลุ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ�ง (Single entity limit) 

การลงทนุในตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

การลงทนุตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
- กรณีที'มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ Yนไป 
- กรณีที'มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ'ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่จํากดัอตัราส่วน 
ไม่เกินร้อยละ 35 

การลงทนุในหน่วย CIS  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที'มีอนัดบัความน่าเชื'อถืออยู่ในอนัดบัที'สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน 
ทั Yงนี Y เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที'รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกินร้อยละ 20 
(หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื'อเป็นการลงทนุในต่างประเทศ 

หรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 

การลงทุนในตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทุน ตราสารที'มีสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก ที' 
ผู้ ออกจัดตั Yงขึ Yนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที'ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็นตราสารที'ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ 
ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั'วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ใน
ระดบั investment grade (กรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี Yน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั 
นับแต่วนัที'ลงทุน ผู้ มีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลตามที'ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด และในกรณีที'เป็นตราสารที'มีกําหนดวนัชําระหนี Yมากกว่า 397 วันนับแต่
วนัที'ลงทนุ ตราสารดงักล่าวต้องขึ Yนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market)  

ไม่เกินร้อยละ 10 

การลงทนุในทรัพย์สินดงันี Y 
- ตราสารทุนที'จดทะเบียนซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั'วไปของ SET หรือ

ของตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที'ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี'อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื Yอขายใน SET หรือในตลาดซื Yอ
ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

- ตราสารทุนที'ออกโดยบริษัทที'จัดตั Yงขึ Yนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ'งหุ้น
ของบริษัทดงักล่าวซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั'วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี'อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื Yอขายใน SET หรือในตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

- หุ้นที'อยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจดทะเบียนซื Yอขาย 
- ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทุน ตราสารที'มีสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก ที'ผู้ออกจัดตั Yง

ขึ Yนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั Yนในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั Yงขึ Yนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที'ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที'มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade และเป็นตราสารที'ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื Yอขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั'วไป (กรณีที'เป็นตราสารที'มี
กําหนดวนัชําระหนี Yน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วนั นับแต่วนัที'ลงทุน ผู้ มีภาระผูกพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบุคคลตามที'ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และในกรณีที'เป็นตรา
สารที'มีกําหนดวนัชําระหนี Yมากกว่า 397 วนั นับแต่วนัที'ลงทุน ต้องขึ Yนทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของ regulated market) 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที'มี issuer rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

- ธุรกรรม Reverse repo / OTC derivatives ที'คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 

- หน่วย infra หรือหน่วย property ที'จดทะเบียนซื Yอขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจดทะเบียน
ซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ ลงทุนทั'วไปของ SET หรือของตลาดซื Yอขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี'อาจทําให้
มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื Yอขายใน SET หรือในตลาดซื Yอขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที'ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื Yนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที'
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 10 
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- หน่วย private equity ที'จดทะเบียนซื Yอขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื'อจดทะเบียนซื Yอขายใน
กระดานซื Yอขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั'วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที'อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที'อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื Yอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

- หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที'จดทะเบียนซื Yอขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื'อการจดทะเบียนซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ ลงทุนทั'วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที'อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที'อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซื Yอขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื Yอขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที'มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื Yนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที'
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และจดทะเบียนซื Yอขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื'อการจด
ทะเบียนซื Yอขายในกระดานซื Yอขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั'วไปของ SET หรือของตลาดซื Yอขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

ทรัพย์สินอื'นนอกเหนือจากที'ระบขุ้างต้น (SIP)  รวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 
 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี Y ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที'อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินร้อยละ 25 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี Y ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange  

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) 

การลงทนุในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที'มีผู้ออก ผู้สั'ง
จ่าย หรือคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของสถาบนั
การเงินตามกฎหมายไทย) 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที'กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี'ยในรอบปีบญัชี 
 

การลงทนุในทรัพย์สินดงันี Y  
-  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที'มีเงื'อนไขห้ามเปลี'ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที'กฎหมายกําหนด หรือมีเงื'อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

-  ตราสารที'มีสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที'มีสญัญาซื Yอขายล่วงหน้าแฝงซึ'ง
จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที'กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี Yที'ออกใหม่)  

-  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที'มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
-  Total SIP  

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 

การลงทนุใน Reverse Repo ไม่เกินร้อยละ 25 

การลงทนุใน Securities Lending ไม่เกินร้อยละ 25 

Total SIP ซึ'งได้แก่ ทรัพย์สินอื'น (SIP) ตามอตัราส่วนการลงทุนที'คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทุน ตราสารที'มีสญัญาซื Yอ
ขายล่วงหน้าแฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที'ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื Yอ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั'วไป และอยู่ในระบบของ 
regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับตํ'ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating  

รวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 
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derivatives ดงันี Y 
- การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที'มีวตัถปุระสงค์เพื'อการลดความเสี'ยง (hedging) 
- การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที'มิใช่เพื'อการลดความเสี'ยง (non-hedging) 

 
ไม่เกินมลูค่าความเสี'ยงที'มีอยู่ 

net exposure ที'เกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย
ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื'อการดําเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี'ยวกบั product limit 
  

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทุน (concentration limit) 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ'ง  ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั Yงหมดของบริษัทนั Yน 

ตราสารหนี Y ตราสารกึ'งหนี Yกึ'งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึ'ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี Yภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี Yภาครัฐต่างประเทศ)  

1.  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี Yสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
นั Yน ตามที'เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั Yงนี Y ในกรณีที'ผู้ออก
ตราสารมีหนี Yสินทางการเงินที'ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี Yสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี Yสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี Yสินทางการเงินนั Yน
จะต้องเป็นข้อมูลที'มีการเผยแพร่เป็นการทั'วไป และในกรณีที'ผู้ออกตราสารไม่มีหนี Yสินทาง
การเงินตามที'เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่
ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั Yงแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี Yของผู้ออกรายนั Yนเป็นรายครั Yง เว้นแต่
ในกรณีที'ผู้ ออกตราสารได้มีการยื'นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2. ในกรณีที'กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี Yโดยเป็นตราสารที'ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ'ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื'อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั Yง เว้นแต่กรณีที'ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื'นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2. ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที'ออกโดยบคุคลตามที'ประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุกําหนด) 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ'ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั Yงหมดที'ออกหน่วยนั Yน  

-   อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที'มีขนาดเล็ก โดยจดัตั Yงขึ Yนใหม่
มีอายไุม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ'ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั Yงหมดของกองทนุ infra ที'ออกหน่วยนั Yน เว้นแต่
เป็นหน่วย infra ของกองทนุที'มีขนาดเล็ก ที'จดัตั Yงขึ Yนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี และเสนอ
ขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ'ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั Yงหมดของกองทนุ property ที'ออกหน่วยนั Yน 
เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทุนที'มีขนาดเล็ก ที'จดัตั Yงขึ Yนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
และเสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั Yงหมดของกองทนุ private equity 

ทั *งนี * การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/
หรือ ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Uอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั Yงหมด หกัด้วย มลูค่าหนี Yสินทั Yงหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที'คํานวณ) 

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

29 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Uงหมดที�ประมาณการได้ ไม่เกิน 5.6175 1.5427 1.5426 
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.3375 1.3375 (2) 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0428 0.0428 (3) 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 
 ค่าธรรมเนียมที'ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที'จ่ายจริง 0.0019 0.0018 
 ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ตามที'จ่ายจริง ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมอื'นๆ ไม่เกิน 3.2100 - - 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที�ประมาณการไม่ได้    
 ค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ Yนเพื'อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื'นใดที'เกิดขึ Yนจากการทํารายการซื Yอขาย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที'จ่ายจริง เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่ง
เอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที'จ่ายจริง ตามที'จ่ายจริง ตามที'จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Uงหมด ไม่เกิน 5.6175 1.5427 1.5426 

ค่าใช้จ่ายในการซื Uอขายหลักทรัพย์ ตามที'จ่ายจริง - - 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ สั�งซื Uอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (2) 

29 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือ เศษของ 1,000  

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  
หรือ เศษของ 1,000 

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือ เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที'เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั'งซื Yอหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราที'รวมภาษีมูลค่าเพิ'มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื'นใดแล้ว 

(2) เริ'มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 0.5885 โดยมีผลตั Yงแต่วนัที' 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

(3) เริ'มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั Yงแต่วนัที' 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 
รายละเอียดการลงทุน ณ  30 กันยายน 2565 

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  56,548,349.73 1.60 

     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A 

 
4,400.00 0.00 

         S&P    
             Rate A-  4,076,616.63 0.12 

         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA 

 
52,467,333.10 1.48 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  3,642,601,532.16 103.07 

     หน่วยลงทนุ 
   

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  3,103,718,262.46 87.82 

     เงินฝากธนาคาร    
         S&P 

   
             Rate A-  538,883,269.70 15.25 

สัญญาซื Uอขายล่วงหน้า   (154,123,880.02)  (4.36) 

     สญัญาที'อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี'ยน-สญัญาแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 

         TRIS    
             Rate A+  5,310,980.15 0.15 

         FITCH-LONG 
   

             Rate AA   (78,293,169.56)  (2.22) 

             Rate AA-   (112,141,048.89)  (3.17) 

         ALL NON RATED SECURITY (NRG) 
   

             Non Rated  30,999,358.28 0.88 

อื�นๆ   (10,946,802.11)  (0.31) 

     ลกูหนี Y  1,268,347.45 0.04 

     เจ้าหนี Y   (7,512,218.76)  (0.22) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (4,702,930.80)  (0.13) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  3,534,079,199.76 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Uอขายล่วงหน้า ณ  30 กันยายน 2565 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ 
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount) 
% NAV 

วันครบ
กําหนด 

กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss) 

สัญญาที�อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี'ยง 891,604,761.60  (2.0583) 7 ต.ค. 2565  (72,742,309.44) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี'ยง 382,456,547.00  (0.5579) 4 พ.ย. 2565  (19,715,503.17) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี'ยง 634,557,055.20  (0.5570) 13 ม.ค. 2566  (19,683,236.28) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 54,117.94  (0.0021) 28 ต.ค. 2565  (74,810.12) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 3,322,882.76 0.1564 28 ต.ค. 2565 5,525,888.60 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 1,069,096.85 0.0439 28 ต.ค. 2565 1,552,774.49 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 138,429.77 0.0065 28 ต.ค. 2565 228,506.82 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 1,725,502.37 0.0773 28 ต.ค. 2565 2,731,503.68 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 353,455.16 0.0167 28 ต.ค. 2565 589,707.38 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 62,764.96 0.0038 28 ต.ค. 2565 133,662.47 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 327,071.16  (0.0139) 28 ต.ค. 2565  (490,071.93) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 81,992.23  (0.0022) 28 ต.ค. 2565  (79,114.98) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 55,451.22  (0.0012) 28 ต.ค. 2565  (43,934.65) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 699,572.40 0.0188 28 ต.ค. 2565 663,258.09 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 59,132.08  (0.0008) 28 ต.ค. 2565  (28,318.15) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 1,306,750.37  (0.0163) 28 ต.ค. 2565  (576,870.95) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 277,749.84 0.0058 28 ต.ค. 2565 204,648.68 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 81,848.43  (0.0017) 28 ต.ค. 2565  (61,622.59) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 3,667,054.23 0.0461 28 ต.ค. 2565 1,629,805.94 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 152,906.96 0.0024 28 ต.ค. 2565 85,177.19 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 232,626.34 0.0063 28 ต.ค. 2565 221,874.92 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 104,458.29  (0.0003) 28 ต.ค. 2565  (11,897.54) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 130,891.35 0.0000 28 ต.ค. 2565 27.94 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 3,377,885.21 0.2433 28 ต.ค. 2565 8,598,936.51 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 133,216.94 0.0125 28 ต.ค. 2565 441,314.84 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 1,101,492.61  (0.1010) 28 ต.ค. 2565  (3,569,614.31) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 737,202.40 0.0624 28 ต.ค. 2565 2,205,559.80 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 108,171.55  (0.0062) 28 ต.ค. 2565  (220,498.86) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 389,351.09  (0.0247) 28 ต.ค. 2565  (873,517.10) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 41,477.28 0.0020 28 ต.ค. 2565 71,698.60 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 711,964.21 0.0340 28 ต.ค. 2565 1,203,036.19 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 45,112.63  (0.0015) 28 ต.ค. 2565  (54,595.05) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 83,652.14  (0.0027) 28 ต.ค. 2565  (95,510.29) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 50,204.85 0.0015 28 ต.ค. 2565 54,766.07 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 115,344.22  (0.0020) 28 ต.ค. 2565  (69,196.02) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 202,395.25 0.0074 28 ต.ค. 2565 262,020.02 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 134,542.71 0.0052 28 ต.ค. 2565 182,149.62 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 189,622.97 0.0094 28 ต.ค. 2565 331,811.39 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด BNP Paribas SA ป้องกนัความเสี'ยง 322,770.58  (0.0041) 28 ต.ค. 2565  (143,593.13) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 49,669.30  (0.0031) 28 ต.ค. 2565  (110,275.48) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 84,097.47  (0.0072) 28 ต.ค. 2565  (254,331.83) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 59,735.12 0.0002 28 ต.ค. 2565 5,862.13 
 
 



หน้า 34 

              - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั�น - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Uอขายล่วงหน้า ณ  30 กันยายน 2565 (ต่อ) 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ 
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount) 
% NAV 

วันครบ
กําหนด 

กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss) 

    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 83,059.34  (0.0019) 28 ต.ค. 2565  (68,321.30) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 58,713.23  (0.0014) 28 ต.ค. 2565  (50,074.25) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 80,068.15  (0.0031) 28 ต.ค. 2565  (108,231.21) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Citibank NA ป้องกนัความเสี'ยง 73,982.62  (0.0036) 28 ต.ค. 2565  (125,968.23) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี'ยง 857,208,177.00  (1.1726) 25 พ.ย. 2565  (41,442,210.56) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี'ยง 803,088,874.50  (1.0427) 16 ธ.ค. 2565  (36,850,959.00) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี'ยง 137,162,112.00 0.0184 6 ต.ค. 2565 650,880.00 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี'ยง 181,268,427.00 0.1475 4 พ.ย. 2565 5,211,847.50 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี'ยง 171,837,612.10  (0.0156) 4 พ.ย. 2565  (551,747.35) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Westpac Banking Corp ป้องกนัความเสี'ยง 775,448.24 0.0243 28 ต.ค. 2565 858,651.12 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Westpac Banking Corp ป้องกนัความเสี'ยง 3,321,234.32 0.1546 28 ต.ค. 2565 5,463,682.74 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Westpac Banking Corp ป้องกนัความเสี'ยง 3,377,644.81 0.2431 28 ต.ค. 2565 8,589,884.33 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Westpac Banking Corp ป้องกนัความเสี'ยง 1,075,763.60  (0.0864) 28 ต.ค. 2565  (3,053,356.84) 
    สญัญาฟอร์เวร์ิด Westpac Banking Corp ป้องกนัความเสี'ยง 619,561.67  (0.0190) 28 ต.ค. 2565  (673,126.47) 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ 30 กันยายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ'ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที' www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 

 ตราสารหนี Uระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื'อถือสงูที'สดุ และมีความเสี'ยงตํ'าที'สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื'อถือสงูมาก และมีความเสี'ยงตํ'ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื'อถือสงู และมีความเสี'ยงตํ'า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื'อถือตํ'ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื'อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ'ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี'ยงในการผิดนดัชําระหนี Yสงูที'สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี Y โดยผู้ออกตราสารหนี Yไม่สามารถ

ชําระดอกเบี Yยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Uระยะสั Uน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี Yมีสถานะทั Yงทางด้านการตลาดและการเงินที'แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที'ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี Yที'ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื'น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี Yมีสถานะทั Yงด้านการตลาดและการเงินที'แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี Yระยะสั Yนในระดบัที'น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี Yมีความสามารถในการชําระหนี Yระยะสั Yนในระดบัที'ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี Yระยะสั Yนที'ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี Yได้ตรงตามกําหนดเวลาที'ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที'อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี Y โดยผู้ออกตราสารหนี Yไม่สามารถชาระดอกเบี Yยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื'องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั Yน เพื'อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   

(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื'อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื�นๆ  

1.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที'มีมลูค่าเพื'อกองทนุจากบคุคลที'เป็นผู้ให้บริการอนัเนื'องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั Yงที'มีอยู่ในปัจจุบนัและที'แก้ไขเพิ'มเติมในอนาคต ที'เกี'ยวกับการกระทําที'อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี Y  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที'รับไว้นั Yนต้องเป็นทรัพย์สินที'มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี'ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที'แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั Yนบ่อยครั Yงเกินความจําเป็นเพื'อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ'งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที'อาจมีไว้ได้ของกองทนุ
นั Yนด้วย  

ทั Yงนี Y กรณีที'บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี�ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที'เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ'งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที' 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที'ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานข้อมลูเกี'ยวกบับญัชีของบคุคลที'อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ'งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ'งมีถิ'น
ที'อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ'งมีถิ'นที'อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ'งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั Yน นอกจากนี Yยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที'มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที'คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ'งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ'งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที'ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที'มีลักษณะตามหลกัเกณฑ์ที' FATCA กําหนด หน้าที'ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื'อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที'ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื'อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั Yนจะได้รับผลกระทบที'สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที'กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ'งจะเริ'มต้นตั Yงแต่วนัที' 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ'งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื'นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ'งจะเริ'มต้นตั Yงแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที'เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ'งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนนุการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที'ดําเนินการหกัเงิน ณ ที'จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที'เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั Yงในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั Yงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ 
ที'เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จัดการ ซึ'งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื'อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั Yงเพื'อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื'อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง และเพื'อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ'งรวมทั Yงผู้ที'เกี'ยวข้องกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี Y  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัท
จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื'อ ที'อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที'ได้รับ เป็นต้น) ที'มีอยู่ในบัญชีทั Yงหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั Yนกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั Yงในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ'มเติม เพื'อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเกี'ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที'กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื'อข้อมูลที'เคยให้ไว้มีการเปลี'ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื'อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง 
(ในกรณีที'เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั Yงนี Y เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอื'นใดเพื'อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง  

เพื'อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที'จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั Yงเพื'อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ'มขึ Yน
หากมีการดําเนินการที'สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องข้างต้น ในกรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที'บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี Yตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที'บริษัทจดัการแจ้งนี Yแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที'ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั'งซื Yอ/ สบัเปลี'ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที'จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที'ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั Yนได้ เพื'อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้อง ทั Yงนี Y ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื'นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ'มขึ Yน หากมีการดําเนินการที'สอดคล้อง
กบักฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื'อหลีกเลี'ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมี
การดําเนินการที'ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที'จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที'กล่าวแล้วข้างต้น ซึ'งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที'เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที'กฎหมายต่างประเทศที'เกี'ยวข้องกําหนด)เท่านั Yน  

ทั Yงนี Y ในกรณีที'กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ'มเติมข้อกําหนดเพื'อรองรับการดําเนินการตามที'บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที'เกี'ยวข้อง) 
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื'นใดที'ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. การซื Uอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื Yอหน่วยลงทนุของกองทนุนี Yควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครั Yงแรก โดยติดต่อ
กับบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนที'บริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั Yงนี Y การซื Yอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที'แตกต่าง
ไปจากการซื Yอขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึ'ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะยกเลิกการให้บริการซื Yอขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ Yนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ซึ'งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ/หรือผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ในที'เปิดเผย ณ ที'ทําการของบริษัทจดัการ
และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที'เริ'มปิด
ประกาศดงักล่าว 

ข้อกําหนดเกี'ยวกบัการซื Yอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี Y 

3.1  มลูค่าขั Yนตํ'าของการสั'งซื Yอหน่วยลงทนุ มลูค่าขั Yนตํ'าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั Yนตํ'า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขั Yนตํ'า 

เนื'องจากการซื Yอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดที'เกี'ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์  สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทนุ  การดําเนินการสบัเปลี'ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันั Yน การสั'งซื Yอขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อกําหนดในเรื'องมลูค่าขั Yนตํ'าของการสั'งซื Yอหน่วยลงทนุ มลูค่าขั Yนตํ'าของการสั'งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั Yนตํ'าของการ
สั'งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั Yนตํ'า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั Yนตํ'า ซึ'งอาจแตกต่างจากการซื Yอขายหน่วยลงทนุเพียงอย่าง
เดียว  ผู้ลงทนุที'ซื Yอกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื'อนไขที'ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ'งจดัทําโดยบริษัทประกนัชีวิต 

3.2  การซื Yอหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต: 

ผู้ลงทนุสามารถซื Yอหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที'สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั Yงนี Y บริษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั Yนตํ'าในการสั'งซื Yอหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั'งซื Yอหน่วยลงทุน วิธีการในการสั'งซื Yอ วิธีการชําระเงินเพิ'มเติม 
ตามที'ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที'ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั'งซื Yอจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที'กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั'งซื Yอหน่วยลงทนุจะมีผลเมื'อบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกนัชีวิตแล้ว 

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั'งซื Yอกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสั'งซื Yอหน่วยลงทุนของผู้ลงทนุที'ซื Yอกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั'งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที'บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั Yงแต่วนัถัดจากวนัที'
สั'งซื Yอหน่วยลงทนุ  ทั Yงนี Y บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งใบยืนยนัการสั'งซื Yอหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั Yงแต่วนัถดัจากวนัที'สั'งซื Yอดงักล่าว 

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขั Yนตํ'าและเงื'อนไขที'
ระบใุนกรมธรรม์ ซึ'งอาจแตกต่างจากจํานวนขั Yนตํ'าที'กําหนดไว้สําหรับการสั'งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรับซื Yอคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งคําสั'งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจําทุกเดือนเพื'อนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกนัภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ'งมลูค่าดงักล่าวอาจตํ'ากว่าที'ระบุไว้ในโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั Yง ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื'นที'บริษัทประกันชีวิตจะ
เปิดเผยเพิ'มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื'อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เพิ'มเติมตามที'กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับ
ซื Yอคืนหน่วยลงทนุที'บริษัทจดัการกําหนดในหนังสือชี Yชวน และคําสั'งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื'อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัทประกนั
ชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุที'ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวน
ขั Yนตํ'าและเงื'อนไขที'ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั Yงแต่วนัถดัจากวนัที'สั'ง
ขายคืนหน่วยลงทุน  ทั Yงนี Y บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยนัการสั'งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั Yงแต่วนัถดัจากวนัที'สั'งขายคืนดงักล่าว 

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ'งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรายชื'อผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วนัทําการนับตั Yงแต่วนัถัดจากวนัที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทั Yงนี Y เพื'อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที'ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที'ได้รับ
จากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที'ซื Yอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตั Yงแต่วนัถัดจากวนัที'คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ'งเป็นไปตามที'บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ  

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตั Yงแต่วนัถดัจากวนัที'คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที'มีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที'เกี'ยวข้องในต่างประเทศ ซึ'งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

3.4  การสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั Yนตํ'า จํานวนเงินคงเหลือขั Yนตํ'า และเงื'อนไขที'ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสั'งตามแบบฟอร์มที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนด   ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านั Yนโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

การสบัเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที'บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ'ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื'อซื Yอหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ'ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื'อนไขที'ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึ'งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
เพื'อนําไปชําระค่าซื Yอหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทั Yงนี Y การดําเนินการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี Y 

(1)  การสบัเปลี'ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี'ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ'งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ'งหรือหลายกองทนุ 
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(2)  การสบัเปลี'ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี'ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั'งที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบใุห้มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง
กองทนุหนึ'งเพื'อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองทนุหนึ'งหรือหลายกองทนุตามเงื'อนไขที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี'ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที'ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แสดงความประสงค์ 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี'ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั'วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที'บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที'จํานวนที'ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ'ากว่าจํานวนขั Yนตํ'าที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปลี'ยน
หน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี'ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที'ได้
ดําเนินการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรับสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยนัการรับคําสั'งครั Yงแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั Yง แล้วแต่กรณี ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการ
ลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที'บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที'ผู้ ถือหน่วยลงทุนสั'งซื Yอ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั Yงแต่วนัถัดจากวนัที'สั'งซื Yอหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั Yงนี Y บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
การสั'งซื Yอหรือขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัทําการนับตั Yงแต่วนัถัดจากวนัที'สั'งซื Yอ
หรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี Yเพียงอย่างเดียว ดงัต่อไปนี Y 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี'ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทั Yงสิ Yน 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกันในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัที'ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที'บริษัทจดัการได้รับคําสั'งขายคืนและได้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

(4)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี Yเพียงอย่างเดียว เนื'องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าที'เป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั'งซื Yอและขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื'อที'แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

3.7  การจดัส่งรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีของกองทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลงัจากที'ได้รับ
ข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั Yงนี Y ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าวได้ทาง
โทรศพัท์ หรือช่องทางอื'นที'บริษัทประกันชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ'มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั Yงโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม 

4.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดําเนินการดังต่อไปนี U เพื�อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที�กองทุนหลักไป
ลงทุน โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที'บริษัทจัดการพบว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทนุตั Yงแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที'จําหน่ายได้แล้วทั Yงหมดของกองทุน บริษัท
จัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดงักล่าว และนําส่งข้อมูลส่วนตวัหรือข้อมูลอื'นที'เกี'ยวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยังผู้ มีอํานาจหน้าที'ของกองทุน
ต่างประเทศโดยพลนั ซึ'งได้แก่ ชื'อ ประเภทของผู้ลงทนุ แหล่งที'มาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานแสดงที'อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที'ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื'นที'เชื'อถือได้ซึ'งมิใช่บริษัท
จัดการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศพัท์ บิลบตัรเครดิต ที'มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ'งแสดงที'อยู่เดียวกันกับบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) 
และ/หรือข้อมูลอื'นใดที'เกี'ยวกับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที'ผู้ รับมอบหมายงานด้านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทนุต่างประเทศร้องขอ ให้กับบริษัทจดัการ 
ทั Yงนี Y ผู้ รับมอบหมายงานด้านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนต่างประเทศอาจส่งต่อข้อมูลดงักล่าวให้กับหน่วยงานราชการที'เกี'ยวข้องหรือกํากบัดแูล
กองทนุต่างประเทศ พนกังานเจ้าหน้าที' ศาล หรือ ตามกฎหมายของประเทศที'เกี'ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี'ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี'ยวกับการรายงานหรือนําส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กับผู้ รับ
มอบหมายงานด้านการลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือผู้ มีอํานาจหน้าที'ของกองทุนต่างประเทศ เพื'อให้สอดคล้องกับการเปลี'ยนแปลงหลกัเกณฑ์หรือวิธีการของ
ผู้ รับมอบหมายงานด้านการลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือกองทนุต่างประเทศในภายหลงั (ถ้ามี) ซึ'งจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Yอคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั Yงนี Y หากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใด
ปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ'มเติมตามที'ผู้ รับมอบหมายงานด้านการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุนต่างประเทศร้องขอภายในเวลาที'เหมาะสม
ตามแต่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของผู้ รับมอบหมายงานด้านการลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือกองทนุต่างประเทศได้ จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุมีเจตนากระทําผิดเงื'อนไขตามที'ระบไุว้ในโครงการ
จัดการ ซึ'งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที'จะระงับหรือหยุดให้บริการและดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั Yง ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื'องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ
เสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

5. การเปลี�ยนแปลงดัชนีชี Uวัด (Benchmark) 

 กองทนุมีการเปลี'ยนเปลงดชันีชี Yวดั (Benchmark)  
 จากเดิม  

1. ดชันีBloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สดัส่วน (%):70.00 
2. ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD สดัส่วน (%):30.00 

 เปลี�ยนเป็น  
 1. ดชันี Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD สดัส่วน (%): 70.00 

2. ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD สดัส่วน (%):30.00 
เนื�องจาก กองทุนได้มีการแก้ไขเพิ'มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื'อให้มีความเป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับการเปลี'ยนแปลงดชันีชี Yวดั (Benchmark) ของ
กองทนุหลกั โดยมีผลตั Yงแต่วนัที' 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

 

 
ข้อมูล ณ วันที� 1 ธันวาคม 2565 

 


