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 ตามที่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (“บริษัทจดัการ”) ได้บริหารจดัการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี ้(KF-US) 
(“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Merian North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) มาจนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่
แล้วนัน้ 

 สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า 
กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกบักองทุนอื่น และอาศยัข้อความตามสาระส าคญัที่ระบุไว้ในโครงการจดัการ
ของกองทุนฯ ข้อ 3.11. เร่ือง รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทุน
ในกองทุน Merian North American Equity Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุภายใต้บริษัทจดัการกองทุน
ต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้ 

 เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจึงได้ด าเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทนุฯ และได้รับการพิจารณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปล่ียนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื ่นที ่มี
วตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD)  

ซึ่งมีการเสนอขายหน่วยลงทุนตัง้แต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Baillie Gifford Worldwide Funds Plc  
จดทะเบียนบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ และมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 มลูค่า 142.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 โดยมีสาระส าคญัของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทนุฯ เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการลงทนุในกองทนุหลกัดงักล่าว ตามตารางหน้า
ถดัไปนี ้

 ทัง้นี ้ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักล่าว มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  

 หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลกูค้าสมัพันธ์ของบริษัท
จดัการ ที่โทรศพัท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

  

ประกาศ 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี ้
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สาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทนุฯ เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทนุหลัก 

  เดิม ใหม่ 
1. ชื่อกองทุนหลกั 
Merian North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) 
ซึง่จดทะเบียนซือ้ขายหน่วยลงทนุในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) 

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B 
Acc (USD) ซึง่จดทะเบียนซือ้ขายหน่วยลงทนุในประเทศไอร์แลนด์ 
(Ireland) 

2. ชื่อบริษทัจัดการกองทนุ 
Merian Global Investors Series plc Baillie Gifford Worldwide Funds Plc 
3. วันที่เสนอขายกองทนุ 
24 เมษายน 2557 13 พฤศจิกายน 2555 
4. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
กองทนุมวีตัถปุระสงค์ให้เงินทนุเติบโตในระยะยาวด้วยการจดัการ
แบบเชิงรุกโดยกระจายการลงทนุในตลาดหุ้นในภมูิภาคอเมริกา
เหนือ ทัง้นี ้กองทนุจะไม่น าเงินลงทนุไปกระจกุตวัอยูใ่น
อตุสาหกรรมหรือภาคสว่นธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึง  
กองทนุจะลงทนุในหุ้นสามญั บตัรรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) บตัร
รับฝากเงินทัว่โลก (GDR) หุ้นบริุมสิทธ์ิ และใบส าคญัแสดงสิทธ์ิใน
การซือ้หุ้น ซึง่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซือ้ขาย หรือท าธุรกรรม
ในตลาดทีม่ีการก ากบัดแูลโดยหน่วยงานของทางการในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา และกองทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
ผู้ออกหลกัทรัพย์ที่ไม่ได้มีถิ่นท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่ท าธุรกจิ
หรือสร้างรายได้หลกัๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
กองทนุอาจน าทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ระยะสัน้ เช่น commercial paper, bankers’ acceptances, 
certificates of deposit เป็นต้น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
กองทนุอาจลงทนุในหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด (open-ended 
collective investment schemes) ซึง่อยู่ภายใต้ UCITS ที่มี
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหลกัทรัพย์ชนิดเดียวกนักบัท่ีกองทนุ
ลงทนุได้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  
กองทนุอาจลงทนุในทรัสตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(REITs) ทีจ่ดทะเบยีน ซือ้ขาย หรือท าธุรกรรมในตลาดทีม่ีการ
ก ากบัดแูลโดยหน่วยงานของทางการ และที่ไม่ใชต่ลาดเกดิใหม่  
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ 

กองทนุมวีตัถปุระสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุจากการ
ลงทนุในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลกั 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสดัส่วนที่น้อยกว่าในหลกัทรัพย์ที่
เปล่ียนมือได้อื่น ๆ ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในนโยบายการลงทนุ    
ตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด 
กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนใน Regulated Market 
ของสหรัฐฯ เป็นหลกั ซึง่มีการกระจายการลงทนุท่ีหลากหลาย และ
อาจลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุใน
ตราสารทนุของบริษัทท่ีมีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ 
ซึง่เป็นหลกัทรัพย์ทีจ่ดทะเบียน ซือ้ขาย หรือจดัจ าหน่ายใน 
Regulated Market ทัว่โลก ตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุจะต้องมี
องค์ประกอบหลกัเป็นหุ้นสามญัและหลกัทรัพย์ที่เปล่ียนมือได้อื่น ๆ 
เช่น หลกัทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ (Convertible 
Securities)  หลกัทรัพย์บริุมสิทธิ (Preferred Securities) 
หลกัทรัพย์บริุมสิทธิที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ (Convertible 
Preferred Securities) ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) และสิทธิ 
(Right) ในการซือ้หุ้นสามญั ทัง้นี ้ตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุจะต้อง
ไม่อยู่ในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมี
มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มขีนาดเล็ก กลาง 
หรือใหญ่ก็ได้ 
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน แต่จะไม่มุง่หวงัผลก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน และอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุเท่านัน้ 

5. ดัชนีชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุหลกั 
MSCI North America S&P 500 Index 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี S&P 500 Total Return ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน เป็นตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ของกองทุนหลักใหม่ 
เช่นเดียวกนั 
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 As Krungsri Asset Management Company Limited (“the Management Company”) has been the manager of Krungsri US 
Equity Fund (KF-US) (“the Fund”), which have the policy to invest in Merian North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) (“the 
Master Fund”) until now. 

 The Management Company has pursued the monitoring and evaluation of the performance of the Master Fund for a 
certain period of time and found that the Master Fund did not generate satisfactory investment returns compared to other funds. 
By virtue of Clause 3.1.1 of the Mutual Fund Project regarding "Details of the Investment Policy and the Special Characteristics of 
the Fund", the Management Company reserves the right to change the Master Fund to any other foreign fund, which may or may 
not be the fund under management of the existing foreign fund management company in case that investing in the current  
Master Fund is no longer appropriate. 

 Accordingly, to ensure best interests of the investors, the Management Company proceeds to amend the mutual fund 
project and an approval has been granted by the Office of the Securities and Exchange Commission (“the SEC Office”).  The 
Master Fund of the Fund is now changed to Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD), a foreign 
fund with similar investment policy and objective, which has been established since 13 November 2012.  The new Master 
Fund is managed by Baillie Gifford Worldwide Funds Plc and incorporated in Ireland with US$ 142.0 million worth of 
assets under management as of 31 August 2020. 

 The important amendments to the mutual fund project pursuant to changes of investment in the Master Fund are 
summarized in the next page. 

 The amendments to the mutual fund project as mentioned above shall be effective from 2 November 2020 onwards. 

 Should you have any queries, please contact your account manager or our Client Service at 02-657-5757 press 7 for 
English and 2 or via email at krungsriasset.clientservice@krungsri.com. 

Please be informed accordingly. 
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Summary of the major amendments to the mutual fund project pursuant to changes of investment in the Master Fund 

 Old New 
1. Name of Master Fund 
Merian North American Equity Fund which is registered 
and traded in Ireland. 

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund which is 
registered and traded in Ireland. 

2. Name of Management Company 
Merian Global Investors Series plc Baillie Gifford Worldwide Funds Plc 
3. Fund Launch Date 
24 April 2014 13 November 2012 
4. Investment Objective and Policy of Master Fund 
The objective of the Fund is to seek to achieve long term 
capital growth through the active management of a 
diversified portfolio invested primarily in North American 
stock markets. It is not proposed to concentrate 
investments in any one industry or sector. 
The securities in which the Fund may invest shall include 
ordinary shares or common stock, ADRs, GDRs, 
preference shares and warrants, the securities will 
principally be listed, traded or dealt in on a Regulated 
Market in the US and Canada. Up to one-third of the Fund 
may be invested in the securities of issuers who are not 
domiciled in the US or who predominantly carry out their 
businesses or generate their revenue outside of the US at 
any one time. 
The Fund may invest its liquid assets or may invest up to 
one third of the Net Asset Value for temporary defensive 
purposes in short-term securities such as commercial 
paper, bankers’ acceptances, certificates of deposit. 
The Fund may invest up to 5 per cent. of its Net Asset 
Value in open-ended collective investment schemes whose 
objective is to invest in any of the foregoing. 
These collective investment schemes will be established as 
UCITS under the UCITS Directive in any EU member state. 
The Old Mutual North American Equity Fund may invest up 
to 5 per cent. of its Net Asset Value in REITs listed, traded 
or dealt in on Regulated Markets that are not considered 
Emerging Markets. 
The Fund may employ investment techniques and financial 
derivative instruments such as exchange traded futures 
solely for efficient portfolio management. 

The investment objective of the Fund is to maximise total 
return principally through investment in equities which are 
listed on Regulated Markets in the U.S. The Fund may also 
invest to a lesser extent in other transferable securities as 
disclosed in the investment policy for the Fund, money 
market instruments, cash and cash equivalents. 
The Fund will seek to achieve its objective primarily through 
investment in a concentrated but diversified portfolio of 
equity securities which are listed on Regulated Markets in the 
U.S. The Fund may also invest up to 15 per cent. of its Net 
Asset Value in equity securities issued by companies 
deriving a substantial part of their income from, or having a 
substantial proportion of their assets located in, the U.S. and 
which are listed, traded or dealt on Regulated Markets 
worldwide. The equity securities in which the Fund will invest 
shall primarily consist of common stocks and other 
transferable securities such as convertible securities, 
preferred securities, convertible preferred securities, 
warrants and rights. The equity securities in which the Fund 
may invest will not be selected from any particular industry 
sector and may be of small, medium or large market 
capitalisation. 
The Fund may invest in currency forwards to reduce 
currency risk but not to take active positions on currency. 
The Fund may invest in financial derivative instruments for 
efficient portfolio management purposes. 
 

5. Benchmark of Master Fund 
MSCI North America S&P 500 Index 

The Management Company will use S&P 500 Total Return Index in US currency adjusted with the exchange rate as at 
the date of calculation of return to derive the THB equivalent as an indicator to assess performance of the Fund which is in line 
with the benchmark of the new master fund. 


