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ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมเพือการออมซึงเป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ทีเน้ นลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
สําหรับผู้ลงทุนทัวไป (retail fund) ประเภทรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญ ชีไม่ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ชือ Morgan Stanley Investment
Funds - Global Brands Fund, Class ZX (“กองทุนหลัก”) ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศทีพัฒนาแล้ วทัวโลก ซึงประสบผลสําเร็ จหรื อมี
ชือเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื องหมายการค้ าเป็ นทีรู้ จักทัวโลก การเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ^สินค้ า หรื อกลวิธีการจัดจําหน่าย
เป็ นต้ น
กองทุ น หลัก ดังกล่ า วบริ ห ารจัด การโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited และเป็ นกองทุ น รวมที จั ด ตัง5 และจดทะเบี ย นในประเทศลัก เซมเบิ ร์ก
(Luxembourg) ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎหมายที เกี ยวข้ อ งของประเทศ
ลักเซมเบอร์ ก (Luxembourg) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญ ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิ ได้ เป็ นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ ปอนด์
สเตอร์ ลิง หรื อยูโร เป็ นต้ น ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ ดอลลาร์ ฮ่องกง หรื อสกุลเงินอืนใดใน
ภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกุลเงินทีใช้ ในการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึงบริ ษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
อนึง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนได้ ทงั 5 ผู้ลงทุนทัวไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมี
ความแตกต่างกันในเรื องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน
Class ZX (เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กับนักลงทุนสถาบัน ซึงทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐ และมีการจ่ายเงินปั นผล) อย่างไรก็ดี บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทังนี
5 5 เพือประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษั ท
จัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (รายละเอียดของประเภทของ Share Classes สามารถดูเพิมเติมได้ จากหนังสือชี 5ชวนของกองทุนหลัก
จากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุน โดยการลงทุน ในหน่ วยลงทุน ดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึงเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และเงือนไขทีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการในทอดแรก และกองทุนรวมอืนนัน5 อาจ
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการต่อไปได้ อีกไม่เกิน 1 ทอด
3. เงินลงทุนส่วนทีเหลือทังในประเทศและต่
5
างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี 5 เงินฝากธนาคาร ตราสารกึงหนีก5 ึงทุน หรื อตราสารทุน ทังนี
5 5 กองทุนอาจ
ลงทุน ในตราสารหนีท5 ี มี อัน ดับ ความน่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุน ได้ (Non - investment Grade) หรื อตราสารหนีท5 ี ไม่ ได้ รับ การจัด อัน ดับ ความน่าเชื อถื อ
(Unrated) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
4. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินหรื อไม่ก็ได้ โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
ซึงจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึ 5นได้
จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทีลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่า
อย่างมีนยั สําคัญ ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงิน เป็ นต้ น
5. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) และสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และการบริ หารความเสียงเพื อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เพิมขึน5 และ/หรื อลดค่ าใช้ จ่ายของ
กองทุน
6. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
(กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้
หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของ
กองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมือเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณีทีกองทุนหลัก ได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี
โกลบอลแบรนด์อิควิตี 5ปั นผลเพือการออม
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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เมือปรากฏกรณี ตามข้ อ 6. ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม ซึงจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตีป5 ั นผลเพือการออมและมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็ นกองทุนทีบริ หารและ
จัดการลงทุนโดยบริ ษัท MSIM Fund Management (Ireland) Limited หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง5
เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณี ใด ๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัด การกองทุน รวมของกองทุน เปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตี ป5 ั นผลเพื อการออมโดยถือว่าได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อหน่ว ยลงทุน แล้ ว โดยจะ
ดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน
(ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทัง5 หมดของกองทุน ทัง5 นี 5 หากมีการดําเนินการ
ดังกล่าว บริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ ว และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
7. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะ
ใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี 5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนหลักนัน5
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 5
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการของบริ ษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ทู ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม และ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
8. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
9. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับ
ความเสียงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิมขึ 5น ทังนี
5 5 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนซึงขึ 5นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลงประเภทกองทุนรวม
ดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
10. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร5 วมด้ วย ทัง5 นี 5 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทัง5 นี 5 ต้ องไม่เกินกว่า
10 วันทําการ
11. กองทุนหลักอาจมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื 5อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึงในกรณี ทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทําการซื 5อขายใดเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้ ดงั กล่าว จํานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนทีเกิน 10% จะ
ถูกนําไปทํารายการในวันทําการซื 5อขายถัดไป (ตามข้ อจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีสามารถทํารายการได้ ) ซึงอาจส่งผลทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าทีกําหนดไว้

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
สรุ ปข้ อมูลสําคัญที$ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ$งเป็ นกองทุนรวมในต่ างประเทศที$
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลแบรนด์ อิควิตีปE ั นผลเพื$อการออม ไปลงทุน :
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมทีจดทะเบียนจัดตังภายใต้
5
กฎหมายทีเกียวข้ องของประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
(1) เป็ น Class ทีทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
ลักษณะเฉพาะของ Class ZX :
(2) ขายให้ กบั ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และมีการจ่ายเงินปั นผล
วันที$จดทะเบียนกองทุน :
22 กุมภาพันธ์ 2553
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ใน
ประเทศทีพัฒนาแล้ วทัวโลก โดยจะเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษทั ทีประสบผลสําเร็ จหรื อมีชือเสียงใน Brand โดย
พิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื องหมายการค้ าเป็ นทีรู้จกั ทัวโลก การเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ^สนิ ค้ า
หรื อกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็ นต้ น
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ^ ตราสารหนี 5แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ^ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื 5อหุ้น และหลักทรัพย์อืนทีอ้ างอิงกับหุ้น เพือให้ ได้ ผลกําไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศทีพัฒนาแล้ ว ประเทศใน
ตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึงอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock
Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
5 5 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันความเสียงเท่านัน5
ตัวชีวE ัด (Benchmark) :
MSCI World Net Index
อายุโครงการ :
ไม่กําหนด
บริษัทจัดการกองทุน :
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 5ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์:
เว็บไซต์ :
www.morganstanleyinvestmentunds.com
ชื$อกองทุน :

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee):
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมด
5
(Ongoing Charges):

0.75
0.86 (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ ว)

2. ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือE หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน:
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน:

ไม่มี
ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมด
5
(Ongoing Charges) เป็ นข้ อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2565
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนัน5 ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ทีกองทุน หลักมีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะแก้ ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน5 ของหลักทรั พย์ ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
- โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล โดยจะจ่ายได้ เมือกองทุนมีกําไรสะสมและจะต้ อง
ไม่ทําให้ กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน5 ทังนี
5 5 การจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในแต่ละ
ครัง5 จะเลือกจ่ายให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี 5
(1) จ่ายจากเงินปั นผลหรื อดอกเบี 5ยรับทีได้ รับจากทรัพย์สินของกองทุน
(2) จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรื อกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญ ชีที จะจ่ายเงิน ปั นผลนัน5 แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํากว่า
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้ พิจารณาดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละงวดบัญชีที
จะจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้
จากเงินลงทุน :

หน้ า 4

ข้ อมูลการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุน
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX (กองทุนหลัก) *

หมายเหตุ :
(1) ทีมา : Factsheet ของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX ณ วันที 31 มีนาคม 2565
(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
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หน้ า 5
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
 กองทุนรวมนี 5มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 100,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 10,000 ล้ านหน่วย)
 กองทุนรวมนี 5เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน5 และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในหุ้นทีจดทะเบียนหรื อซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนี 5จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศทีพัฒนา
แล้ วทัวโลก ซึงประสบผลสําเร็ จหรื อมีชือเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื องหมายการค้ าเป็ นทีรู้ จักทัวโลก การเป็ น
เจ้ าของลิขสิทธิ^สินค้ า หรื อกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็ นต้ น เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี 5
- ผลการดําเนินงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)
- การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
 กองทุนรวมนี 5เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ 5นสุดรอบบัญชีคือ วันที 31 มีนาคม ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือE ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 5มีวิธีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั 5อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื 5อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั 5อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
5
ดบัญชี ดังนี 5
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั งสื อ มอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
5 2 คนขึ 5นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน5 เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
5 5 จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขันE ตํ$าของการสั$งซือE หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตํ
5 าของการสังซื 5อในแต่ละครัง5 500 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินทีสังซื 5อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วย
ลงทุนซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื 5อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที ............ ซึงมี
ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.10 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 990.1000 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.10) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื 5อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือE ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือE และการชําระเงินค่ าสั$งซือE หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือE ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สังซื อ5 อาจชํา ระเป็ นเงิน โอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สังซื อ5 ที ชํ าระเป็ นเช็ ค ต้ องขี ด คร่ อมการสังจ่ ายในนาม “บัญ ชีจองซือ5 หน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตีป5 ั นผลเพื อการออม” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื 5อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย ธนาคารซิ ตี แ5 บงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคาร
ไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี ส$ ั งซื อE ผ่ านช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ของบริ ษั ทจั ด การ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา หรื อผู้ สนั บ สนุ น การขายหรื อ
รั บซือE คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื 5อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 5ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั 5อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณี ที
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ5 ได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือ5 หน่วยลงทุนนัน5 โดยผู้สังซือ5 สามารถใช้ บริ การสังซือ5 หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือE หน่ วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซื 5อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื 5อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื 5อขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
5
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี 5ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั 5อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั 5อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง5 แก่ผ้ ูสงซื
ั 5อหน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื 5อหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขันE ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน5 ตํา
อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทุนนี 5เป็ นกองทุนรวมเพือการออม ทุกครัง5 ทีมีการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์
และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือE ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทังระบุ
5 จํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขาย
คืนนันได้
5 เสร็ จสิ 5นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
5 5น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 5อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนัน5 ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับคําสังขายคืนเป็ นจํานวนเงินบาทเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร ในกรณีทีระบบงานขัดข้ องหรื อในกรณี ที
ผู้สนับ สนุนยกเลิ กสัญ ญาการเป็ นผู้สนับ สนุนหรื อปฏิเสธที จะปฏิบัติ งานดังกล่าวหรื อกรณี อืนใดเพื อประโยชน์ ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง ทัง5 นี 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสังขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยได้ ตามปกติ
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือE คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 5ได้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื 5อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตทีบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 5อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื 5อขายนัน5 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนัน5 ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 5อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง5 นี 5
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 5อคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับคําสังขายคืนเป็ นจํานวนเงินบาทเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร ในกรณีทีระบบงานขัดข้ องหรื อในกรณี ที
ผู้สนับ สนุนยกเลิ กสัญ ญาการเป็ นผู้สนับ สนุนหรื อปฏิเสธที จะปฏิบัติ งานดังกล่าวหรื อกรณี อืนใดเพื อประโยชน์ ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง ทัง5 นี 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสังขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยได้ ตามปกติ
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
5
งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทัง5 นี 5 ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
น
แล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
5 5น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน5 บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใช้ บ ริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณี อืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะปิ ดการให้ บ ริ ก ารชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุน ทราบล่ วงหน้ าก่ อนปิ ดการ
ให้ บ ริ ก ารดั งกล่ า ว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที สํ า นั ก งานของบริ ษั ท จั ด การหรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การหรื อ สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึนE ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึน5
ในอนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วันทําการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื
5 ออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี 5
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ
การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี 5 ถ้ าหากบริ ษัท
จัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง
จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและ
ทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี
5 5 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไป
ขึน5 เงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัท จัดการดําเนิน การออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็ค ด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทัง5 นี 5 ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน5 เงิน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
ทัง5 นี 5 ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลียนแปลงได้ ในกรณี ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไข
เพิมเติมในภายหลัง โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการและถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขันE ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีกองทุนนี 5เป็ นกองทุนต้ นทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรื อจํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั5 า
กรณี กองทุนนีเ5 ป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน5 ตําในการซื 5อหน่วยลงทุนตามทีระบุในหัวข้ อ
“การสังซื 5อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถสังสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุน ได้ ที บริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ5 คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง5 ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการ
สับเปลียน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลง
นามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือ5 ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 5ได้
ในกรณีทีกองทุนนี 5เป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื 5อขายหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการสับเปลียนใด
เป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลียนนัน5 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 9
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนัน5 ได้ เสร็ จสิ 5นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง5 สิ น5 ทัง5 นี 5 บริ ษั ท จัด การและ/หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อรั บ ซื อ5 คื น หน่ ว ยลงทุ น ขอสงวนสิ ท ธิ ที จะพิ จารณาให้ เพิ ก ถอนการสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึน5 อยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีปรากฎอยู่ทีบริ ษั ท
จัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
(3.4) ราคาขายและรั บซือE คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 5เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื 5อคืน
ของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวัน
ทําการก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียน
หน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญ าตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึน5 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(3) เนืองจากกองทุนนี 5เป็ นกองทุนรวมเพือการออม ทุกครัง5 ทีมีการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและ
ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด
 กรณีใดทีบริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื 5อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี 5
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื 5อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก เป็ นการชัวคราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 5อและ/หรื อคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื 5อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั 5อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี 5โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสังซื 5อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั 5อหน่วยลงทุนรายนันถื
5 อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื 5อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(2.3) บริ ษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรื อเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินที
อยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึน5 และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อระงับการสังซื 5อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ น
บุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
3. ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ทีจะ
ปฏิเสธการสังซือ5 หน่วยลงทุน ตัง5 แต่วันทําการซือ5 ขายถัดจากวันที จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนที จดทะเบี ยนไปจนกว่าบริ ษัท จัดการจะ
เห็นสมควรทีจะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 10
 กองทุนรวมนี 5มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี 5
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุน รวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจาก
ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่
5 หนึงสตางค์ขึ 5นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
5 ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทํ าการนับแต่ วนั ทีผู้ถือหน่ วยลงทุน มีคําสังขายคื นหน่วยลงทุนนัน5 เว้ นแต่ได้ รับ การผ่อนผัน จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื อนกํ าหนดชํ าระค่า ขายคื น พร้ อมทัง5 จัด ส่ งรายงานทีแสดงเหตุผ ลของการเลื อน และหลักฐานการได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
5 5 บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุนนัน5 โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
การหยุดรั บคําสั$งซือE หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื 5อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
 กองทุนรวมนี 5กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 5มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี 5จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน5 โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 5อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนีม5 ีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง5 หมด
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที
เกินดังกล่าว
 ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 11
 กองทุนรวมนีม5 ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
- กองทุนรวมนีม5 ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 5 และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือ
บริ ษัทจัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี 5
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ^ไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
5
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,109 ล้ านบาท


รายชือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื 5ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวพรทิพา หนึงนํ 5าใจ
(6) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(7) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(8) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(9) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(10) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(11) นายสาธิต บัวชู
(12) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(13) นายปี ติ ประติพทั ธิ^พงษ์
(14) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(15) นายจาตุรันต์ สอนไว
(16) นายชูศกั ดิ^ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ^ ปรี ชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี 5
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื 5อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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รายชือผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
5 าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ^พงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ^ อวยพรชัยสกุล,
CFA

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University
of Manchester, U.K.
-ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียน
นักศึกษาที Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยียม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

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

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5และ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสียง
ด้ านการลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
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ชื$อ นามสกุล
นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ การทํางาน
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, University - บลจ. กรุงศรี จํากัด
of Bath, UK
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี 5 จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือE คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-430-6543
02-829-6291-94

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ ,มสกุล

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
5 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี
5 5 นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
5 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี E
- ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 5ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
ความเสี$ยงของกองทุนไทย
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปัจจัยพืน5 ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีขE องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/5 เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 5 โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี/5 เงินฝากนัน5 ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อ
ดอกเบี 5ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/5 เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห5 รื อผู้ออกตราสารหนีข5 องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ 5นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 5ภาครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิด
นัดชําระหนี 5ทังเงิ
5 นต้ นและดอกเบี 5ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี 5ตํา
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน5 หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาตราสารหรื อ
ราคาหุ้นทีกองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึน5 อยู่กับแนวโน้ มของอัตราดอกเบีย5 ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน5 ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื 5อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน5 หากราคาหุ้นทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึน5 จะส่งผลให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลง
หรื อเพิมขึ 5นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
5 5 การทีกองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ใน
ประเทศทีพัฒนาแล้ วทัวโลก ซึงประสบผลสําเร็ จหรื อมีชือเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื องหมายการค้ าเป็ นทีรู้ จักทัวโลก
การเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ^สินค้ า หรื อกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็ นต้ นในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสาร
ทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีท5 ีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารหนีร5 ะยะสัน5 เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสียงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินของทัง5 สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน5 จากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมื อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน5 (เช่น จาก
30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกัน
ข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือ
คํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ 5น
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญ ญาซือ5 ขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน โดยขึน5 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงจะ
ลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือป้ องกันความเสียงทีเกียวข้ องกับอัตราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึน5 ได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทีลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคัญ และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนทีเพิมขึ 5น ทังนี
5 5 การป้ องกันความ
เสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงั 5 หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนทีมากขึ 5น

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือE ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน จึงอาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ น
คู่สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ านัน5
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัว
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือE ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณี ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีมีอันดับ ความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิ ภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทัง5 นี 5 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที
ลงทุน สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
5 เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (Country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงข้ อจํากัด
ของการเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน5 ฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
5 ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 5ได้
ความเสี$ยงของกองทุนหลัก
1. ความเสี$ยงจากการลงทุนในหุ้น
กองทุนทีลงทุนในหุ้นจะมีความเสียงจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจขาดทุนเป็ นจํานวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้ รับอิทธิพลจากหลายปั จจัยทังในตั
5 ว
บริ ษัทเอง การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี 5ย ผลการดําเนินงานของบริ ษัท แนวโน้ มด้ าน
ประชาการ และภัยพิบตั ิต่างๆ
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (เช่น ADRs, GDRs and EDRs) คือ ตราสารทีแสดงถึงหุ้นในบริ ษัททีมีการซื 5อขายนอกตลาดทีมีการซื 5อขาย
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว และถึงแม้ วา่ จะมีการซื 5อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาด
หลักทรัพย์ทีได้ รับการยอมรับ ก็อาจมีความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้ องกับตราสารประเภทดังกล่าวทีควรพิจารณา เช่น หุ้นทีเป็ นสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอาจมีความ
เสียงทางด้ านการเมือง อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลียน หรื อความเสียงในการสูญเสียหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
2. ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารหนี E
การลงทุนในตราสารหนี 5จะมีความเสียงด้ านอัตราดอกเบี 5ยและด้ านเครดิต และความเสียงอืนๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ประเภทหนี 5ทีให้
ผลตอบแทนสูง หลักทรัพย์ทีเกื 5อหนุนด้ วยสินทรัพย์ หรื อเงินกู้ต่าง ๆ
หลักทรัพย์ประเภทหนี 5มีความเสียงทีผู้ออกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชําระเงินต้ นและดอกเบี 5ยตามภาระหน้ าทีได้ (ความเสียงด้ านเครดิต) และราคาตราสารหนี 5อาจ
มีความผันผวนเนืองจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี 5ย มุมมองของตลาดด้ านการจัดอันดับความน่าเชือถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และสภาพ
คล่องของตลาดโดยทัวไป (ความเสียงด้ านตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี 5ซึงมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี 5ย อัตราดอกเบี 5ยทีปรับสูงขึ 5นมักจะ
ลดมูลค่าของตราสารหนี 5 ในขณะทีอัตราดอกเบี 5ยทีลดลงจะเพิมมูลค่าของตราสารหนี 5 ผลการดําเนินงานของกองทุนจึงขึ 5นอยู่กบั ความสามารถในการคาดการณ์และ
การตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี 5ยในตลาด และขึ 5นอยู่กบั การใช้ กลยุทธ์ทีเหมาะสมในการเพิมผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความ
เสียงทีเกียวข้ องกับเงินทุนทีใช้ ในการลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 18
3. ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชันของยุโรปและอเมริ กา หลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึง สกุลเงิน คอลออปชันและพุทออปชันในตระกร้ า
หลักทรัพย์หรื อดัชนีหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ประเภททุน และฟิ วเจอร์ ความผันผวน อัตราดอกเบี 5ย ยูโรดอลลาร์ และฟิ วเจอร์ กระทรวงการคลังของสหรัฐ สัญญา
ส่วนต่าง (CFDs) สวอปสกุลเงินใดสกุลเงินหนึง สวอปการผิดนัดชําระหนี 5 สวอปอัตราดอกเบี 5ย สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สวอปความเสียงเครดิตและความ
เสียงตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง ตราสารจัดโครงสร้ าง ใบสําคัญแสดงสิทธิ^ทีจะซื 5อหุ้นสามัญ สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าสกุลเงิน และตราสารทีออกโดยนักลงทุนสถาบัน
ต่างชาติทีจดทะเบียนในประเทศแต่ขายให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติทีไม่ได้ จดทะเบียนอีกทอดหนึง ถึงแม้ การใช้ ตราสารอนุพนั ธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็ นประโยชน์ แต่
ตราสารอนุพนั ธ์ก็มีความเสียงทีแตกต่างไปจากความเสียงทีพบในการลงทุนแบบเดิมๆ และในบางกรณีก็มีความเสียงมากกว่า หากมีการระบุไว้ ในนโยบายการ
ลงทุน กองทุนอาจใช้ กลยุทธ์การลงทุนทีหลากหลายเพือลดความเสียงบางประเภท และ/หรื อ เพิมผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี 5อาจรวมถึงการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เช่น
ออปชัน ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 5อหุ้นสามัญ สวอป และ/หรื อ ฟิ วเจอร์ ทังนี
5 5กลยุทธ์ดงั กล่าวอาจไม่ประสบความสําเร็ จและทําให้ กองทุนขาดทุน
นอกจากนี 5ตราสารอนุพนั ธ์ยงั มีความเสียงเฉพาะ ความเสียงเหล่านี 5เกียวข้ องกับความเสียงด้ านตลาด ความเสียงด้ านการจัดการ ความเสียงด้ านคูส่ ญ
ั ญา ความ
เสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงในการประเมินราคาผิดหรื อไม่เหมาะสมของตราสารอนุพนั ธ์ และความเสียงทีตราสารอนุพนั ธ์ อาจไม่สมั พันธ์อย่างสมบูรณ์แบบ
กับสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี 5ย และดัชนี
4. ความเสี$ยงของตลาดเกิดใหม่
บางประเทศในตลาดเกิดใหม่ มีความเป็ นไปได้ ทีจะมีการเวนคืนสินทรัพย์ การถูกเรี ยกเก็บภาษี สําหรับผู้มีรายได้ สงู ความไม่มนคงทางการเมื
ั
องหรื อสังคม หรื อการ
พัฒนาทางการทูตซึงอาจกระทบการลงทุนในประเทศเหล่านี 5 อีกทังอาจมี
5
ข้อมูลเผยแพร่เกียวกับตราสารทางการเงินน้ อยกว่าปกติ และบริษัทต่างๆ ในบางประเทศ
อาจไม่อยู่ภายใต้ ข้อบังคับว่าด้ วยมาตรฐานและข้ อกําหนดทางการบัญชี การตรวจสอบ การรายงานทางการเงิน เมือเปรี ยบเทียบกับประเทศทีคุ้นเคย ตลาดการเงิน
บางแห่งแม้ โดยทัวไปจะมีปริ มาณการซื 5อขายเพิมขึ 5นแต่ส่วนใหญ่ก็ยงั เป็ นการซื 5อขายในปริ มาณทีน้ อยกว่าในตลาดทีพัฒนาแล้ วมาก และหลักทรัพย์ของหลายบริษัท
อาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าและราคาหลักทรัพย์อาจผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริ ษัททีเทียบเคียงในตลาดทีมีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนี 5ระดับการควบคุมและ
กํากับดูแลของรัฐบาลสําหรับตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ ก็แตกต่างกันไป รวมทังลั
5 กษณะทีนักลงทุนต่างชาติลงทุนใน
หลักทรัพย์ในบางประเทศ และข้ อจํากัดในการลงทุนดังกล่าว อาจกระทบต่อการดําเนินงานลงทุนของกองทุน
5. ความเสี$ยงของเงินยูโร และยูโรโซน
“ยูโรโซน” คือสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของรัฐสมาชิก 19 ประเทศ ทีใช้ สกุลเงินยูโรเป็ นสกุลเงินร่วมและเป็ นเงินตราอย่างเดียวทีชําระหนี 5ได้ ตามกฎหมาย
ความสําเร็ จของสกุลเงินยูโรและยูโรโซนจึงขึ 5นอยู่กบั สภาพเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐสมาชิกและการจัดอันดับความน่าเชือถือของแต่ละรัฐและความสมัครใจ
ของรัฐต่างๆ ในการยึดมันในความเป็ นหนึงเดียวทางการเงินและการสนับสนุนรัฐสมาชิกรัฐอืนๆ ทังนี
5 5ในปั จจุบนั มีความกังวลหลายประการในตลาดเกียวกับความ
เสียงด้ านเครดิตซึงเกียวข้ องกับรัฐบาลของบางประเทศรวมถึงรัฐสมาชิกของยูโรโซน และความอยู่รอดต่อไปของยูโรโซน ความเสียงต่อบริ ษัทรวมถึงความเป็ นไปได้ ที
บางประเทศจะเลิกใช้ สกุลเงินยูโร การแตกสลายของยูโรโซน หรื อสถานการณ์อืนๆ ซึงอาจส่งผลให้ มีการนําสกุลเงินประจําชาติกลับมาใช้ ใหม่
การผิดนัดชําระหนี 5ของรัฐใดๆ ในส่วนของหนี 5ในสกุลเงินยูโร หรื อการถูกลดอันดับความน่าเชือถือย่างมีนยั สําคัญของรัฐใดๆ ในยูโรโซนอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทและการลงทุนของบริ ษัท กองทุนอาจดําเนินงานในสกุลเงินยูโร และ/หรื ออาจถือสินทรัพย์ทีอยู่ในสกุลเงินยูโรทางตรงหรื อในฐานะ
หลักประกัน และอาจเกิดกรณีทีมูลค่าและ/หรื อสภาพคล่องของการลงทุนลดลงอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในยูโรโซน
นอกจากนี 5 บริ ษัทจัดการลงทุนและ/หรือ คู่สญ
ั ญาของบริ ษัท ธนาคาร ผู้ดแู ลหลักทรัพย์ และผู้ให้ บริ การ อาจมีความเสียงโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในประเทศเหล่านี 5หรื อ
สกุลเงิน และการผิดนัดชําระหนี 5หรื อการถูกลดอันดับความน่าเชือถืออาจกระทบต่อความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญา และ/หรื อการให้ บริ การสําหรับบริ ษัทได้
ในกรณีทีรัฐสมาชิกหนึงหรื อหลายรัฐออกจากยูโรโซน หรื อมีการละทิ 5งสกุลเงินยูโรอย่างสิ 5นเชิง อาจมีผลกระทบในทางลบทีมีนยั สําคัญต่อกองทุน และมูลค่าการ
ลงทุน รวมถึงความเสียงว่าจะมีการเปลียนสกุลเงินยูโรไปใช้ สกุลเงินอืน การถูกควบคุมเงินทุน และความไม่แน่นอนทางกฎหมายในด้ านความสามารถในการบังคับ
ให้ ปฏิบตั ติ ามหน้ าทีและชําระหนี 5ตามสัญญา
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ดังนัน5 ในกรณีทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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อัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกลบอลแบรนด์ อิควิตีป$ ั นผลเพือการออม
ส่ วนที$ 1: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (Single Entity Limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1.
2.

3.
4.

5.

6.

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ 5นไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี 5
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
5 5 เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
5.1 เป็ นตราสารหนี 5 ตราสารกึงหนี 5กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที
ผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ Filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี 5
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุนต้ องขึ 5นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ Regulated Market
ทรัพย์สินดังนี 5
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื 5อขาย
ใน SET หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึ
5 5นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื 5อขายในกระดานซื 5อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื 5อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 5อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ หรื อ
ผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale)
ไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของตราสารทีลงทุนใน Benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน Benchmark +5%
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6.4.1 เป็ นตราสารหนี 5 ตราสารกึงหนี 5กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง หรื อ
ศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
5 างประเทศ
หรื อผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ Filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี 5
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 มากกว่า 397 วันนับแต่วนั ทีลงทุน
ต้ องขึ 5นทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ Regulated Market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีมี Issuer Rating อยู่ในระดับ
Investment Grade
6.6 ธุรกรรมดังนี 5 ทีคู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.6.1 Reverse Repo
6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย Infra หรื อหน่วย Property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
6.7.1 จดทะเบียนซื 5อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 5อขายในกระดาน
ซื 5อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรื อของตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 5อขายใน SET หรื อในตลาดซื 5อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื 5นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าแล้ วแต่กรณี (Diversified Fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย Private Equity ทีจดทะเบียนซื 5อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื 5อ
ขายในกระดานซื 5อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อของตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย Private Equity ที
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 5อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื 5อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจด
ทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
7. หน่วย Infra หรื อหน่วย Property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื 5นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (Diversified Fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8. ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่ วนที$ 2: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Group Limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่ วนที$ 3: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (Product Limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวŽ แลกเงิน หรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีนิตบิ คุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี 5
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ^มาจากคู่สญ
ั ญาตาม Reverse Repo
หรื อ Securities Lending หรื อ Derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี 5
2.1 ตัวŽ แลกเงิน หรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนรวมได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนนวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ าแฝงซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี 5ทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 Total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี 5
3. Reverse Repo
4. Securities Lending
5. Total SIP ซึงได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 5 ตราสารกึง
หนี 5กึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีมี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี 5
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit)
5.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับตํากว่า Investment Grade หรื อไม่มี Credit Rating
6 derivatives ดังนี 5
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมทีอายุกองทุนคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
5 5 เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ Product Limit
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
ส่ วนที$ 4: อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
ของบริ ษัทรวมกัน น้ อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
5
ษทั นัน5
2. ตราสารหนี 5 ตราสารกึงหนี 5กึงทุน ตราสาร Basel III และ
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 5สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
ศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 5
นัน5 ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
5 5 ในกรณีทีผู้ออก
ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี 5ภาครัฐต่างประเทศ)
ตราสารมีหนี 5สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี 5สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี 5สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี 5สินทางการเงินนัน5
จะต้ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทผูี ้ ออกตราสารไม่มีหนี 5สินทาง
การเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุดรวมถึงกรณียงั ไม่
ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง5 แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี 5ของผู้ออกรายนันเป็
5 นรายครัง5 เว้ นแต่
ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี 5โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บริ ษัทจัดการ
ลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง5 เว้ นแต่กรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้ มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี 5
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
5
นรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน5
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5 โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
5 5นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

4.

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
5
น infra ทีออกหน่วยนัน5 เว้ นแต่
เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
5 5นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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5.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
5
น property ทีออกหน่วยนัน5
เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
5 5นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

6.

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
5
น private equity

ทังนี
5 5 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ
ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือE หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
5
หักด้ วย มูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ) (1)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังE หมดที$ประมาณการได้

เรี ยกเก็บจริง (4)
30 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

ไม่เกิน 4.6545

0.8881

0.8938



ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605

0.6955
0.0321
0.1605

0.6955
0.0321
0.1605

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน

ไม่มี
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700

ไม่มี
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี
ยังไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี
0.0057
ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700

ยังไม่เรี ยกเก็บ

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ไม่เกิน 2.2470

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังE หมด

ไม่ เกิน 4.6545

0.8881

0.8938

ค่ าใช้ จ่ายในการซือE ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง





ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 5นเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อืนใดทีเกิดขึ 5นจากการทํารายการซื 5อขาย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสาร
ไปต่างประเทศ เป็ นต้ น


ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 25
ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือE หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (1)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง (4)
30 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ

ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรื อเศษของ 1,000 หน่วย
ไม่เกิน 0.50

ยังไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

ยังไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

0.50

0.50







ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุนออก
จากกองทุนทีลงทุนเป็ นระยะเวลาไม่ถงึ 3 ปี *

* จะไม่เรี ยกเก็บเฉพาะทีเป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมด้ วยกัน ทังภายใต้
5
การบริ หารของบริ ษัทจัดการและบริ ษัทจัดการอืน
หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ 5าซ้ อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราทีกองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้ านบาทในอัตราที
กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
และรวมถึงกรณี ทีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริ ษัทจัดการอีกทอดหนึง บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวซํ 5าซ้ อนด้ วยเช่นกัน
(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ซํ 5าซ้ อน เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราทีกองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน5 โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิมเติมอีก เป็ นต้ น
และรวมถึงกรณี ทีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริ ษัทจัดการอีกทอดหนึง บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวซํ 5าซ้ อนด้ วยเช่นกัน
(4) กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตี 5ปั นผลเพือการออม ได้ จดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมเมือวันที 30 เมษายน 2563

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที ‘ เมษายน 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
PTR = 5.22%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 26
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สัญญาซือE ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอื$นๆ
ลูกหนี 5
เจ้ าหนี 5
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

25,110,226.69

2.02

2,072,615.16

0.17

23,037,611.53
1,229,065,608.70

1.85
98.85

1,214,108,071.70

97.65

14,957,537.00
4,622,943.29

1.20
0.38

1,830,949.32

0.15

581,355.04
2,317,160.90
(106,521.97)
(15,434,903.92)
744,060.95
(15,228,483.90)
(950,480.97)

0.05
0.19
(0.01)
(1.25)
0.06
(1.23)
(0.08)

1,243,363,874.76

100.00

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 27
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือE ขายล่ วงหน้ า ณ 31 มีนาคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา

ป้ องกันความเสียง

36,238,110.50 (0.0086)

8 เม.ย. 2565

(106,521.97)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

44,443,630.60

0.0881

1 เม.ย. 2565

1,095,219.90

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

60,451,180.00 (0.0098)

1 เม.ย. 2565

(121,335.19)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

50,050,632.00

0.0279

8 เม.ย. 2565

347,228.68

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

28,959,556.00 (0.0058)

27 พ.ค. 2565

(71,840.59)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

85,389,164.30

0.0133

8 ก.ค. 2565

165,926.06

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุงไทย

ป้ องกันความเสียง

85,563,091.00

0.0468

8 เม.ย. 2565

581,355.04

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

ป้ องกันความเสียง

271,934,471.50

0.0725

6 พ.ค. 2565

901,962.04

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

107,597,546.00

0.1390

1 เม.ย. 2565

1,728,832.00

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

31,801,575.00 (0.0546)

8 เม.ย. 2565

(678,701.40)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

47,709,205.60 (0.0245)

8 เม.ย. 2565

(304,658.61)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

47,519,662.00

0.0093

8 เม.ย. 2565

115,115.01

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

32,687,253.90

0.0220

8 เม.ย. 2565

273,603.71

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

27,694,233.00 (0.0393)

8 เม.ย. 2565

(488,652.98)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

233,704,399.60 (0.0490)

27 พ.ค. 2565

(608,883.46)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

238,386,159.60

0.1101

17 มิ.ย. 2565

1,368,449.57

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

34,670,611.50

0.0342

17 มิ.ย. 2565

425,845.48

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 28
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีรE ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี 5สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี 5ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีรE ะยะสันE
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทังทางด้
5
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี 5ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม5 ี ส ถานะทัง5 ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันในระดั
5
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันในระดั
5
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันที
5 ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี 5ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน5 เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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หน้ า 29
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินE สุด ณ วันที$ 31 มีนาคม 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(30 เมษายน 2563)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFGBRANSSF

-8.12%

-8.12%

0.30%

10.53%

N/A

N/A

N/A

14.48%

ดัชนีชี 5วัด (Benchmark)*

-5.38%

-5.38%

0.58%

17.18%

N/A

N/A

N/A

26.03%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

19.89%

19.89%

16.82%

13.68%

N/A

N/A

N/A

14.29%

ความผันผวนของดัชนีชี 5วัด

19.48%

19.48%

16.82%

14.12%

N/A

N/A

N/A

15.08%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี 5วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World NETR USD ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี 5 ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเE คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -14.50%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
5 ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ 5นนับตังแต่
5 จดั ตังกองทุ
5
น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช5 วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม5 ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 5ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน5
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง5 นี 5
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ^สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หากสินค้ า
หรื อตัวแปรทีสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สินทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจส่งผลให้ การ
เข้ าทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กองทุนรวมนี 5ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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หน้ า 30
ข้ อมูลอื$นๆ
1. ข้ อกําหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื$อการออม
1.1 การลงทุนในกองทุนนี 5 ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในคู่มือการลงทุนเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และซื 5อหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด จึงเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยนําเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้ นภาษี เงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคํานึงถึงเงือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงือนไขทีกรมสรรพากร
กําหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงือนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษีและจะต้ องชําระคืนเงินภาษี ที
ได้ รับลดหย่อนและเงินเพิมให้ แก่กรมสรรพากร
1.2 การโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมจากกองทุนหนึงไปยังอีกกองทุนหนึง
บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการโอนเงิน ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมเพือการออมพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ ทัง5 หมดที เกิดขึน5 หักค่าธรรมเนียมการ
โอนย้ ายการลงทุน (ถ้ ามี) ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.3 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
1.4 หนังสือรับรองการซื 5อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบทีสมาคมประกาศ และบริ ษัทจัดการจะไม่จัดทํา
ใบรั บ รองการซือ5 หน่ วยลงทุน สําหรั บยอดการซือ5 หน่วยลงทุนซึงพ้ นระยะเวลาการใช้ สิท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของ
ทางการประกาศกําหนด
1.5 หนังสือรับรองการโอน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้ อยตามแบบทีสมาคมประกาศ
2. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี 5
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้ นนต้
ั 5 องเป็ นทรัพย์สินทีมีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนัน5 บ่อยครั ง5 เกินความจําเป็ นเพือให้ กองทุนได้ รับประโยชน์ จากบุคคลดังกล่าว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
5 วย
ทังนี
5 5 กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
3. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้
ซึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงมี
ึ ถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน5 นอกจากนีย5 งั ปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
5
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
5 วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรั พย์ สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
5 ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้
!
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพือการออม บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง5 ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง5 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัท
จัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง5 เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู
5 ้
ทีเกียวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี 5
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอม
บริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวน
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น)ทีมีอยู่ในบัญ ชีทัง5 หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน5 กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง5 ในและ
ต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน นําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ มเติม เพือยืน ยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการ
แจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
5 5 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
5 อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึน5
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 5ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี 5แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื 5อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน5 ได้ เพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
5 5 ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดํ าเนิน การอืนใดอัน เป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทํ าให้ ก องทุน หรื อผู้ถือหน่ว ยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ มขึน5 หากมีก ารดํ าเนิ น การที
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อ
เป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด)เท่านัน5
ทัง5 นี 5 ในกรณี ที กฎหมายไทยมี การแก้ ไขเพิมเติ มข้ อกําหนดเพื อรองรับ การดํ าเนิ นการตามทีบริ ษั ท จัด การได้ ส งวนสิ ท ธิ ไว้ ข้า งต้ น บริ ษั ทจัด การ(รวมถึ งผู้ที
เกียวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรื อวิธีดําเนินการดังต่ อไปนี E เพื$อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของกองทุนหลัก โดยถือว่ าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ ว
(1) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพบว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
5 ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
น
บริ ษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวซึงรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนทีปรับลดสัดส่วน
การลงทุน ดังกล่าวในภายหลัง ได้ แก่ ชือ ประเภทของผู้ล งทุน แหล่งทีมาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงิน สะสม เป็ นต้ น) และ/หรื อข้ อมูลอืนใดที
เกียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีกองทุนหลักร้ องขอ ไปยังผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก เป็ นรายไตรมาส
(2) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพบว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
5 ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
น
บริ ษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว และแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้ แก่ ชือ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งทีมา
ของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้ น) และ/หรื อข้ อมูลอืนใดทีเกียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีกองทุนหลักร้ องขอ ไปยังผู้มีอํานาจหน้ าทีของ
กองทุนหลัก โดยพลัน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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หน้ า 32
(3) บริ ษัทจัดการอาจมีการแจ้ ง/เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดนอกเหนือจากกรณีตาม (1) และ (2) ข้ างต้ น ได้ แก่ ชือ ประเภทของผู้ลงทุน
แหล่งทีมาของเงินลงทุน (เช่น รายได้ หรื อเงินสะสม เป็ นต้ น) ให้ กบั ผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก ตามแต่ทีกองทุนหลักร้ องขอโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั หน่วยงานราชการของกองทุนหลัก ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันให้
5 รับทราบโดยพลัน
ทังนี
5 5 กองทุนหลักอาจส่งต่อข้ อมูลตาม (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น ให้ กับหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องหรื อกํากับดูแลกองทุนหลัก พนักงานเจ้ าหน้ าที ศาล
หรื อ ตามกฎหมายของประเทศทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ และ/หรื อช่วงเวลาการรายงานฯ และการแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตาม (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น ให้ กับผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการของกองทุนหลักใน
ภายหลัง (ถ้ ามี) ซึงจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ อีกทัง5 บริ ษัทจัดการอาจมีการนําส่งข้ อมูลส่วนตัวและ/หรื อข้ อมูลอืนทีเกียวข้ องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวให้ กับผู้มีอํานาจหน้ าทีของกองทุนหลัก เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารหลักฐานแสดงที
อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีออกโดยหน่วยงานหรื อองค์กรอืนทีเชือถือได้ ซึงมิใช่บริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น และอาจขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิมเติมจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนในภายหลังก็ได้ เพือให้ เป็ นไปตามทีกองทุนหลักร้ องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั หน่วยงานราชการทีเกียวข้ องหรื อกํากับดูแล
กองทุนหลัก พนักงานเจ้ าหน้ าที ศาล หรื อ ตามกฎหมายของประเทศทีเกียวข้ อง ทัง5 นี 5 หากผู้ถื อหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ ข้อมูลหรื อเอกสาร
เพิมเติมตามทีกองทุนหลักร้ องขอภายในเวลาทีเหมาะสมตามแต่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรื อมีพฤติกรรมเข้ าข่ายและ/หรื อมีความผิดตาม
กฎหมายอันมีผลทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงือนไขตามทีระบุไว้
ในโครงการจัดการ ซึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการไว้ ล่วงหน้ า อีกทัง5 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนําเรื องดังกล่าวมาใช้
เป็ นสิทธิเรี ยกร้ องความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวจากบริ ษัทจัดการได้ แต่อย่างใด
(4) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพบว่า ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดเข้ าข่ายเกณฑ์ ต้องห้ ามตามกฎเกณฑ์หรื อกฎหมายฟอกเงินของประเทศกองทุนหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับเปิ ดบัญชีซื 5อขายหน่วยลงทุน หรื อระงับ/หยุดให้ บริ การและดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน หรื อปิ ดบัญชีซื 5อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการ
แล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์ อิควิตีปั นผลเพื!อการออม -
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ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตำมประกำศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีป้ ันผลเพื่อกำรออม
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF
1.3. ชื่อย่อ : KFGBRANSSF
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืน เงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่
ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
จนครบถ้วน
(3) กำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม
และซือ้ หน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศกำหนด จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีโดยนำเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภำษี เงินได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม จะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีตำมเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด โดยหำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมก่อนเงื่อนไขดังกล่ำว จะต้องเสีย
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและจะต้องชำระคืนเงินภำษีที่ได้รบั ลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพำกร
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อย่ำงไรก็ดี เมื่อสิน้ สุดระยะเวลำที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีแก่ผลู้ งทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมแล้ว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยจะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้
ผูล้ งทุนทรำบล่วงหน้ำทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้รบั กำรจัดสรรจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
(2) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรรให้สำมำรถนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนได้โดยไม่ตอ้ งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเป็ นสำคัญ
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.00 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 500.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 500.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่กำหนด
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่กำหนด
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : ไม่กำหนด
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึ่งลงทุนในหุน้ ของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศที่พฒ
ั นำแล้วทั่ว
โลกเป็ นหลัก เพื่อโอกำสได้รบั ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำ น
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมเพื่อกำรออม (Super Savings Fund : SSF)
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขำยในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
เป็ นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
กำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด อัตรำส่วน
กำรกูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกิน
อัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธีกำรในกำรคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีป้ ันผลเพื่อกำรออม มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วน
กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund มีกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)
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3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:บริษัทจัดกำรจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตำมกองทนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนหรือตัวชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ห รือ
นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำวโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 90 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง และจะดำเนินกำรแสดงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชีว้ ดั ที่
เปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี ซึ่งเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
อย่ำงไรก็ดี กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน อันเนื่องมำจำกปั จจัยภำยนอก เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรดัชนีมี
กำรยกเลิกกำรคำนวณดัชนีซ่งึ กองทุนมีกำรนำดัชนีนนั้ มำใช้เป็ นตัวชีว้ ดั หรือกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ตำมที่หน่วยงำนกำกับดูแลกำหนด เป็ นต้น บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบดังกล่ำว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทรำบ โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร สถำนที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัทจัดกำร
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Morgan
Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบำยลงทุนในหุน้ ของบริษทั ต่ำงๆ ในประเทศที่พฒ
ั นำแล้วทั่ว
โลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีช่อื เสียงใน Brand โดยพิจำรณำจำก Intangible Assets เช่น กำรมีเครื่องหมำยกำรค้ำเป็ นที่รูจ้ กั ทั่วโลก กำรเป็ นเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์สินค้ำ หรือกลวิธีกำรจัดจำหน่ำย เป็ นต้น
กองทุนหลักดังกล่ำวบริหำรจัดกำรโดย MSIM Fund Management (Ireland) Limited และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ และจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
มิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)
บริษัทจัดกำรจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลำยสกุลเงิน เช่น ดอลลำร์ส หรัฐ
ปอนด์สเตอร์ลิง หรือยูโร เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินดอลลำร์สิงคโปร์ ดอลลำร์ฮ่องกง หรือสกุล
เงินอื่นใดในภำยหลังก็ได้ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่ว งหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน โดยจะติด
ประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
อนึ่ง กองทุนหลักข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำย Class ซึ่งสำมำรถลงทุนได้ทงั้ ผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนสถำบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุน
อำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของนโยบำยกำรจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
เลือกลงทุนใน Class ZX (เป็ น Class ที่เสนอขำยให้กบั นักลงทุนสถำบัน ซึ่งทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ และมีกำรจ่ำยเงิน ปันผล)
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
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อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตำมควำมเหมำะสมในภำยหลังก็ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็ นสำคัญ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน โดยจะติด
ประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (รำยละเอียดของประเภทของ Share Classes สำมำรถดู
เพิ่มเติมได้จำกหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักจำกเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. กองทุนอำจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด โดยเป็ นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรในทอดแรก และ
กองทุนรวมอื่นนัน้ อำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรหนี ้ เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือตรำสำรทุน ทัง้ นี ้
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตรำสำรหนีท้ ี่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอำจลงทุนใน
ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
4. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึน้ ได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่ำงเช่น กรณีค่ำเงินต่ำงประเทศของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่ำอย่ำงมีนยั สำคัญ ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิน เป็ นต้น
5. กองทุนไทยอำจลงทุนในตรำสำรที่มสี ญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้เพิ่มขึน้ และ/หรือ
ลดค่ำใช้จ่ำยของกองทุน
6. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global
Brands Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่ำวไม่
เป็ นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็น
ของหน่วยงำนกำกับดูแลของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้วำ่ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่ งผล
ให้กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็ นภำระต่อผูล้ งทุนโดยเกินจำเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลัก ได้เลิกโครงกำรในขณะทีบ่ ริษั ทจัดกำรยัง
ดำเนินกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
เมื่อปรำกฏกรณีตำมข้อ 6. ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม ซึ่งจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออมและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอำจ
เป็ นกองทุนที่บริหำรและจัดกำรลงทุนโดยบริษัท MSIM Fund Management (Ireland) Limited หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทุนดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรอำจพิจำรณำดำเนินกำรในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ำยเงินทุน ซึ่งอำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำวกองทุนอำจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุน
ต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทุนก็ได้
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออมโดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยจะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่ำใช้จ่ ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุน
ทัง้ นี ้ หำกมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยโดยเร็ว และประกำศไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
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7. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลักนัน้
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุน
รวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
8. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
ลงทุนได้
9. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำรและ/หรือหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่
ทำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั สถำนกำรณ์ตลำด โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ำมี)
10. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่
เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
11. กองทุนหลักอำจมีกำรจำกัดกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำกำรซือ้ ขำยไม่เกิน 10% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำกำรซือ้ ขำยใดเกินกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ดงั กล่ำว จำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วน
ที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรซือ้ ขำยถัดไป (ตำมข้อจำกัดกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สำมำรถทำรำยกำรได้) ซึ่งอำจส่งผลทำให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดไว้
สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมใน
ต่างประเทศทีก่ องทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี้ ั นผลเพื่อการออม ไปลงทุน :
ชื่อกองทุน :

ลักษณะเฉพาะของ
Class ZX :
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน :

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมที่จดทะเบียน
จัดตัง้ ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ และเป็ นสมำชิกสำมัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
(1) เป็ น Class ที่ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
(2) ขำยให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และมีกำรจ่ำยเงินปันผล
22 กุมภำพันธ์ 2553
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วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน :

ตัวชีว้ ัด (Benchmark) :
อายุโครงการ :
บริษัทจัดการกองทุน :
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนระยะยำวผ่ำนกำรลงทุนในหุน้ ของ
บริษัทต่ำงๆ ในประเทศที่พฒ
ั นำแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ ของบริษทั ที่ประสบผลสำเร็จ
หรือมีช่อื เสียงใน Brand โดยพิจำรณำจำก Intangible Assets เช่น กำรมีเครื่องหมำยกำรค้ำเป็ น
ที่รูจ้ กั ทั่วโลก กำรเป็ นเจ้ำของลิขสิทธิ์สนิ ค้ำ หรือกลวิธีกำรจัดจำหน่ำย เป็ นต้น
กองทุนอำจลงทุนในหุน้ บุริมสิทธิ์ ตรำสำรหนีแ้ ปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุริมสิทธิ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ และหลักทรัพย์อื่นที่อำ้ งอิงกับหุน้ เพื่อให้ได้ผลกำไรจำกบริษัท
ต่ำงๆ ในประเทศที่พฒ
ั นำแล้ว ประเทศในตลำดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares) ผ่ำน Stock
Connect ซึ่งอำจลงทุนในหุน้ A-Shares ผ่ำน Stock Connect ดังกล่ำว ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
MSCI World Net Index
ไม่กำหนด
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
สำมำรถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: www.morganstanleyinvestmentunds.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class ZX
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
ไม่มี
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) :
0.75
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมด (Ongoing Charges) :

0.90 (รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรแล้ว)

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น
กองทุนที่ลงทุนในหุน้ จะมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนในตลำดหลักทรัพย์ และอำจขำดทุนเป็ นจำนวนมำกได้ รำคำหุน้ อำจได้รบั อิทธิพลจำกหลำยปั จจัย
ทัง้ ในตัวบริษทั เอง กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง แนวโน้มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อและอัตรำดอกเบีย้ ผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัท แนวโน้มด้ำนประชำกำร และภัยพิบตั ิต่ำงๆ
- ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิง (เช่น ADRs, GDRs and EDRs) คือ ตรำสำรที่แสดงถึงหุน้ ในบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยนอกตลำดที่มี
กำรซือ้ ขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงดังกล่ำว และถึงแม้ว่ำจะมีกำรซือ้ ขำยใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด จำก
หลักทรัพย์อำ้ งอิงในตลำดหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรยอมรับ ก็อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตรำสำรประเภทดังกล่ำวที่ควรพิจำรณำ เช่น หุน้ ที่เป็ น
สินทรัพย์อำ้ งอิงของตรำสำรอำจมีควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำแลกเปลี่ยน หรือควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียหลักทรัพย์ เป็ นต้น
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
กำรลงทุนในตรำสำรหนีจ้ ะมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ และด้ำนเครดิต และควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ประเภทหนีท้ ี่ให้
ผลตอบแทนสูง หลักทรัพย์ที่เกือ้ หนุนด้วยสินทรัพย์ หรือเงินกูต้ ่ำงๆ
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หลักทรัพย์ประเภทหนีม้ ีควำมเสี่ยงทีผ่ อู้ อกหลักทรัพย์อำจไม่สำมำรถชำระเงินต้นและดอกเบีย้ ตำมภำระหน้ำที่ได้ (ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต) และรำคำตรำ
สำรหนีอ้ ำจมีควำมผันผวนเนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ควำมอ่อนไหวของอัตรำดอกเบีย้ มุมมองของตลำดด้ำนกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออก
หลักทรัพย์ และสภำพคล่องของตลำดโดยทั่วไป (ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด) กองทุนอำจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนีซ้ ่งึ มีควำมอ่อนไหวต่ออัตรำดอกเบีย้
อัตรำดอกเบีย้ ที่ปรับสูงขึน้ มักจะลดมูลค่ำของตรำสำรหนี ้ ในขณะที่อตั รำดอกเบีย้ ที่ลดลงจะเพิ่มมูลค่ำของตรำสำรหนี ้ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนจึง
ขึน้ อยู่กบั ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์และกำรตอบสนองต่อควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ในตลำด และขึน้ อยู่กบั กำรใช้กลยุทธ์ที่เหมำะสมในกำร
เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยำยำมลดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ใช้ในกำรลงทุน
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน รวมถึงออปชั่นของยุโรปและอเมริกำ หลักทรัพย์ตวั ใดตัวหนึ่ง สกุลเงิน คอลออปชั่นและพุทออปชั่นใน
ตระกร้ำหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ประเภททุน และฟิ วเจอร์ควำมผันผวน อัตรำดอกเบีย้ ยูโรดอลลำร์ และฟิ วเจอร์กระทรวงกำรคลัง
ของสหรัฐ สัญญำส่วนต่ำง (CFDs) สวอปสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง สวอปกำรผิดนัดชำระหนี ้ สวอปอัตรำดอกเบีย้ สวอปดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค (CPI) สวอป
ควำมเสี่ยงเครดิตและควำมเสี่ยงตลำดของสินทรัพย์อำ้ งอิง ตรำสำรจัดโครงสร้ำง ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำสกุลเงิน
และตรำสำรที่ออกโดยนักลงทุนสถำบันต่ำงชำติที่จดทะเบียนในประเทศแต่ขำยให้แก่นกั ลงทุนต่ำงชำติที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกทอดหนึ่ง ถึงแม้กำรใช้ตรำ
สำรอนุพนั ธ์อย่ำงระมัดระวังอำจเป็ นประโยชน์ แต่ตรำสำรอนุพนั ธ์ก็มีควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงไปจำกควำมเสี่ยงที่พบในกำรลงทุนแบบเดิมๆ และในบำง
กรณีก็มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำ หำกมีกำรระบุไว้ในนโยบำยกำรลงทุน กองทุนอำจใช้กลยุทธ์กำรลงทุนที่หลำกหลำยเพือ่ ลดควำมเสี่ยงบำงประเภท และ/
หรือ เพิ่มผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่ำนีอ้ ำจรวมถึงกำรใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ เช่น ออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ สวอป และ/หรือ ฟิ วเจอร์ ทัง้ นี ้
กลยุทธ์ดงั กล่ำวอำจไม่ประสบควำมสำเร็จและทำให้กองทุนขำดทุน
นอกจำกนีต้ รำสำรอนุพนั ธ์ยงั มีควำมเสี่ยงเฉพำะ ควำมเสี่ยงเหล่ำนีเ้ กี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดกำร ควำมเสี่ ยงด้ำน
คู่สญ
ั ญำ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงในกำรประเมินรำคำผิดหรือไม่เหมำะสมของตรำสำรอนุพนั ธ์ และควำมเสี่ยงที่ตรำสำรอนุพนั ธ์ อำจไม่
สัมพันธ์อย่ำงสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อำ้ งอิง อัตรำดอกเบีย้ และดัชนี
4. ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
บำงประเทศในตลำดเกิดใหม่ มีควำมเป็ นไปได้ที่จะมีกำรเวนคืนสินทรัพย์ กำรถูกเรียกเก็บภำษีสำหรับผูม้ ีรำยได้สงู ควำมไม่ม่นั คงทำงกำรเมืองหรือ
สังคม หรือกำรพัฒนำทำงกำรทูตซึ่งอำจกระทบกำรลงทุนในประเทศเหล่ำนี ้ อีกทัง้ อำจมีขอ้ มูลเผยแพร่เกี่ยวกับตรำสำรทำงกำรเงินน้อยกว่ำปกติ และ
บริษัทต่ำงๆ ในบำงประเทศอำจไม่อยู่ภำยใต้ขอ้ บังคับว่ำด้วยมำตรฐำนและข้อกำหนดทำงกำรบัญชี กำรตรวจสอบ กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่คนุ้ เคย ตลำดกำรเงินบำงแห่งแม้โดยทั่วไปจะมีปริมำณกำรซือ้ ขำยเพิ่มขึน้ แต่ส่วนใหญ่กย็ งั เป็ นกำรซือ้ ขำยในปริ มำณที่นอ้ ยกว่ำ
ในตลำดที่พฒ
ั นำแล้วมำก และหลักทรัพย์ของหลำยบริษัทอำจมีสภำพคล่องน้อยกว่ำและรำคำหลักทรัพย์อำจผันผวนมำกกว่ำหลักทรัพย์ของบริษัทที่
เทียบเคียงในตลำดที่มีขนำดใหญ่กว่ำ นอกจำกนีร้ ะดับกำรควบคุมและกำกับดูแลของรัฐบำลสำหรับตลำดหลักทรัพย์ สถำบันกำรเงิน และผูอ้ อก
หลักทรัพย์ในประเทศต่ำงๆ ก็แตกต่ำงกันไป รวมทัง้ ลักษณะที่นกั ลงทุนต่ำงชำติลงทุนในหลักทรัพย์ในบำงประเทศ และข้อจำกัดในกำรลงทุนดังกล่ำว
อำจกระทบต่อกำรดำเนินงำนลงทุนของกองทุน
5. ความเสี่ยงของเงินยูโร และยูโรโซน
“ยูโรโซน” คือสหภำพเศรษฐกิจและกำรเงินของรัฐสมำชิก 19 ประเทศ ที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็ นสกุลเงินร่วมและเป็ นเงินตรำอย่ำงเดียวที่ชำระหนีไ้ ด้ตำม
กฎหมำย ควำมสำเร็จของสกุลเงินยูโรและยูโรโซนจึงขึน้ อยู่กบั สภำพเศรษฐกิจและกำรเมืองของรัฐสมำชิกและกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของแต่ละรัฐ
และควำมสมัครใจของรัฐต่ำงๆ ในกำรยึดมั่นในควำมเป็ นหนึ่งเดียวทำงกำรเงินและกำรสนับสนุนรัฐสมำชิกรัฐอื่นๆ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั มีควำมกังวลหลำย
ประกำรในตลำดเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบำลของบำงประเทศรวมถึงรัฐสมำชิกของยูโรโซน และควำมอยู่รอดต่อไปของยู โรโซน
ควำมเสี่ยงต่อบริษัทรวมถึงควำมเป็ นไปได้ที่บำงประเทศจะเลิกใช้สกุลเงินยูโร กำรแตกสลำยของยูโรโซน หรือสถำนกำรณ์อื่นๆ ซึ่งอำจส่งผลให้มีกำรนำ
สกุลเงินประจำชำติกลับมำใช้ใหม่
กำรผิดนัดชำระหนีข้ องรัฐใดๆ ในส่วนของหนีใ้ นสกุลเงินยูโร หรือกำรถูกลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือย่ำงมีนยั สำคัญของรัฐใดๆ ในยูโรโซนอำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษัทและกำรลงทุนของบริษัท กองทุนอำจดำเนินงำนในสกุลเงินยูโร และ/หรืออำจถือสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงิน ยูโร
ทำงตรงหรือในฐำนะหลักประกัน และอำจเกิดกรณีที่มลู ค่ำและ/หรือสภำพคล่องของกำรลงทุนลดลงอันเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในยูโรโซน
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นอกจำกนี ้ บริษัทจัดกำรลงทุนและ/หรือ คู่สญ
ั ญำของบริษัท ธนำคำร ผูด้ แู ลหลักทรัพย์ และผูใ้ ห้บริกำร อำจมีควำมเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศ
เหล่ำนีห้ รือสกุลเงิน และกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือกำรถูกลดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออำจกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ และ/หรือกำร
ให้บริกำรสำหรับบริษัทได้ ในกรณีที่รฐั สมำชิกหนึ่งหรือหลำยรัฐออกจำกยูโรโซน หรือมีกำรละทิง้ สกุลเงินยูโรอย่ำงสิน้ เชิง อำจมีผลกระทบในทำงลบที่มี
นัยสำคัญต่อกองทุน และมูลค่ำกำรลงทุน รวมถึงควำมเสี่ยงว่ำจะมีกำรเปลี่ยนสกุลเงินยูโรไปใช้สกุลเงินอื่น กำรถูกควบคุมเงินทุน และควำมไม่แน่นอน
ทำงกฎหมำยในด้ำนควำมสำมำรถในกำรบังคับให้ปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีแ่ ละชำระหนีต้ ำมสัญญำ
หมายเหตุ:
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ได้ถกู คัดเลือกมำเฉพำะส่วนทีส่ ำคัญและจัดแปลมำจำก
ต้นฉบับภำษำอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีทมี่ ีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ถือตำมต้นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ มเติมโครงกำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
จัดสรรให้นำไปลงทุนในต่ำงประเทศ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมจำกทำงกำร
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อนีจ้ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ

7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ และ
สำมำรถสั่งทำรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะเริม่ ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั เวลำดังกล่ำวที่แน่นอนไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุป
รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อนเริ่มทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
เนื่องจำกกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมเพื่อกำรออม ทุกครัง้ ที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะคำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่
ละรำยกำรตำมวิธีกำร “เข้ำก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
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7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็จ
สิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อ งแล้วแก่ผสู้ ่งั
ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรโดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลข
โทรศัพท์ที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม
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ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ขำยคืน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แ ล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัด ข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยใน 2 วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณี ใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่
ผูส้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวน
หน่วยได้ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
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กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัท
จัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
รำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.5. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยของกองทุน
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำย
ภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ด
ประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดัง กล่ำวโดยประกำศไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่ วงหน้ำโดยพลัน
โดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษทั จัดกำรเช่นเดียวกัน
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งให้โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
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พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ใน
กำรรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีทไี่ ด้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นั บสนุนอื่น ซึ่ง
สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อม
เพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำร
จัดกำรกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ
ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภำยหลัง โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรและถือว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ข้อกาหนดเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการออม
กำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม และซือ้
หน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศกำหนด จึงเป็ นผูม้ ีสิ ทธิได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีโดยนำเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภำษีเงินได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทำงภำษีต ำมเงื่อนไขที่
กรมสรรพำกรกำหนด โดยหำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่ำว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีและจะต้อง
ชำระคืนเงินภำษีที่ได้รบั ลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพำกร
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดกำร
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณี ที่
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
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(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่ว ยลงทุน
นัน้ โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้
กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื อ้ ขำย
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั
จัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
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(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรื อไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้
คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อ นวัน
รำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคื น หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูล
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึง
กำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่วครำว
หรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษทั จัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุ นกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จ ะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
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13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมเพื่อกำรออม บริษัทจัดกำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนโดยเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลซึ่งจะจ่ำยได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขำดทุนสะสมในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ ำยเงิน
ปันผลนัน้ ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้ จะเลือกจ่ำยให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) จ่ำยจำกเงินปันผลหรือดอกเบีย้ รับที่ได้รบั จำกทรัพย์สินของกองทุน
(2) จ่ำยได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่ำว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลำบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ
0.25 บำทต่อหน่วย
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณีย์
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนำไปคำนวณภำษี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิ ละข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรื อหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ซำ้ ซ้อนกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนต้นทำงมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ำนบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยังกองทุนปลำยทำงจำนวน 100
ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจำก (1) เงินลงทุน 900 ล้ำนบำท ในอัตรำที่กองทุนต้นทำงกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100
ล้ำนบำทในอัตรำที่กองทุนปลำยทำงกำหนด เป็ นต้น
และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลำยทำงอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดกำรอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวซำ้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
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15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่ คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ น้ จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพือ่ กำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสี ยหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงั้ ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่ เกิน
ร้อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่
เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือ
ทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้จ่ำยในส่ว นที่ยงั ตัดจ่ำย
ไม่หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
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(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั กิ ำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
(9) ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว บริษัทจัด กำรจะใช้ดลุ ย
พินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัด
จ่ำยที่เหมำะสม
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนซำ้ ซ้อนกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนต้นทำงมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ำนบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยังกองทุนปลำยทำง
จำนวน 100 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกเงินลงทุน 1,000 ล้ำนบำท ในอัตรำที่กองทุนต้นทำงกำหนดเท่ำนัน้
โดยกองทุนปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำงเพิ่มเติมอีก เป็ นต้น
และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลำยทำงอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดกำรอีกทอดหนึ่ง บริษัท จัดกำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวซำ้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนซำ้ ซ้อนกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนต้นทำงมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ำนบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยังกองทุนปลำยทำง
จำนวน 100 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำกเงินลงทุน 1,000 ล้ำนบำท ในอัตรำที่กองทุนต้นทำงกำหนด
เท่ำนัน้ โดยกองทุนปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำงเพิ่มเติมอีก เป็ นต้น
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และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลำยทำงอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดกำรอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวซำ้ ซ้อนด้วยเช่นกัน
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
เข้ำกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่ นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีถือหน่วยลงทุนตำ่ กว่ำ 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในกำรคำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุน จะคำนวณให้กบั ยอดกำรซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละครัง้
(2) เพื่อควำมสะดวกในกำรคำนวณ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
(3) ทุกครัง้ ที่มีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลบหน่วยลงทุนออกตำมหลัก FIFO (ลบหน่วยลงทุนที่ซอื ้ เข้ำมำก่อนเป็ นอันดับแรก)
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(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำปัดเศษหรือตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพื่อใช้ในกำรคำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุนภำยใต้
หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนด เฉพำะที่เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุน
รวมเพื่อกำรออมด้วยกัน ทัง้ ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรและบริษัทจัดกำรอื่น
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่ ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน จะ
คำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึ ง เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น
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15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ว ยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
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ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษั ทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิ ด (close) ทีป่ ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำ
กำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำร
ถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3 และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทั่วถึง และภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกับวันหยุดทำกำรของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่เป็ นเหตุให้กองทุน
ไม่ได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
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รำคำหน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
บริษัทจัดกำรได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้อมูลดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพ ย์สิน
สุทธิฯ
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
เป็ นไปตำมประกำศ

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
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17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนวันที่ เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลำบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรโดยระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภำยหลังใน
โอกำสแรกที่ทำได้ และถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้
หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ น ไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำม
ในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือ
ว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดกำร
กองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4. รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11. จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นัน้ ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีว่ำด้วยกำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุช่อื จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำ
เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
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2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับ ซือ้
คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพัน
ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่
ชักช้ำ
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด กำร
กองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือ
ว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จำกกำรจัดตัง้ และดำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย้ จำกหลักทรัพย์ เงินได้จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ำไว้ในบัญชีเงินฝำก และ
หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบี ้ย กำรจองซือ้
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ได้รบั ข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้แก่บริษทั จัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้
และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืน รำคำขำยหน่วยลงทุน และกำรคำนวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองเมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
ตำมปกติทำให้มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมคำสั่งซือ้ หรือ
คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน แล้วแต่กรณีตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้งกำรเลื่ อนกำหนด
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผูจ้ ดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้ หรือภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้วแต่กรณี
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(11) ดูแลให้บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจัดกำรมิได้
ปฏิบตั ิตำมให้แจ้งบริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(12) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ว หน้ำที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ ำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สนิ ้ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผชู้ ำระบัญชี
กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจัดกำร
(16) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
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(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลเป็ นกำร
เพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่ งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่ งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัด กำร
แจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกู ต้อง
ภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่
มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปัจจุบนั ได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่
เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนทีป่ ฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
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(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม

10/05/2022

Page 38

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
เนื่องจำกกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมเพื่อกำรออม บริษัทจัดกำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน อย่ำงไรก็ดี บริษทั จัดกำรยังคงมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทุน และในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ ดั กำรมรดกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถึงแก่กรรม หรือบุคคลอื่นตำมคำสั่งศำล
(ข) ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยทำงมรดกหรือพินยั กรรมให้กบั ทำยำทโดยธรรม หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ตำมพินยั กรรมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถึงแก่
กรรม
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่ำย จ่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ น ประกัน
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ำของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
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13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำรจัดกำร
และ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุม
ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิน ทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุ นดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื
แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุ น
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ
จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริ ษัทจัดกำร หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนัง สือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่ อ (email address)
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชี แสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้เป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะถือ
ว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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14.2.3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่ว ยลงทุน
โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณีย์
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนำไปคำนวณภำษี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรี ยกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
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กรณีทม่ี ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารทีล่ งทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV ของ
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กองทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2)
1. กำรกำหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำ
สำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่บริษัท
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อำจกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือ
ลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ก็ได้
หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล

2. กำรแจ้งต่อสำนักงำน

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ำมี) และวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อก
ตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0

3. กำรจัดให้มีขอ้ มูล

จัดให้มีขอ้ มูลตำม 2. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วยของกองทุน ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรแจ้ง
สำนักงำนเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันด้วย

-

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรกำหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ ำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนี ต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมำ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตปี ้ ันผลเพื่อกำรออม

รายละเอียด
ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
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จัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทัง้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2. เปิ ดเผยข้อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้แจ้งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มำว่ำ
กองทุนได้รบั ชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มำจำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิ จำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องนำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
ได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคม
กำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สำมำรถลงทุนได้บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้

6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
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รับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้
หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้ระบุรำยละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
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มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ ละชนิด
ที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษั ท (ถ้ำ
มี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
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21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีข่ องตน
22.1.3. เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของ
โครงกำรจัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เมื่อปรำกฎเหตุตอ้ งเลิกกองทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนดังนี ้ ทัง้ นี ้ เมื่อได้ดำเนินกำรครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุน
การดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1. ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน

ตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2. แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบ
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทรำบ ต้องมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยดังนี ้
(1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่มีควำม
เสี่ยงต่ำสุด โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อกำรออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้งต่อบริษัทจัดกำรเพื่อ
โอนย้ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกำหนด
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และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี ้
(2.1) เป็ นกำรโอนย้ำยตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ำย
ไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
เดียวกัน
(2.2) เป็ นกำรโอนย้ำยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด ทัง้ นี ้
ในกำรกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว บริษทั จัดกำรต้องคำนึงถึงระยะเวลำทีผ่ ถู้ ือ
หน่วยลงทุนจะสำมำรถดำเนินกำรเพื่อแจ้งโอนย้ำยกำรลงทุนได้อย่ำงเหมำะสม
2.2 แจ้งโดยวิธีกำรดังนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ
ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(3) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. จำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่ำว

ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที่ได้จำกกำรดำเนินกำรตำมข้อ 3.

ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นที่อยู่ภำยใต้
กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่มีควำมเสี่ยงต่ำสุด

โดยไม่ชกั ช้ำ

23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชี
กองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนิน กำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนีด้ ้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ

ผู้มีอานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อิควิต้ปี ั นผลเพื่อการออม -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

