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

กองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรื อมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สําหรับผู้ลงทุนทัวไป (retail fund) และรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุ น รวมต่ า งประเทศ ชื อ FSSA Greater China Growth Fund (“กองทุ น หลั ก ”) จั ด ตั ง5 และบริ ห ารจั ด การโดยบริ ษั ท First Sentier Investors Global
Umbrella Fund plc และเป็ นกองทุน รวมที จัด ตัง5 ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายทีเกียวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้
เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีกองทุนหลักจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น หยวนจีน ดอลลาร์ ไต้ หวันใหม่ ฮ่องกงดอลลาร์ หรื อสิงคโปร์ ดอลลาร์ เป็ นต้ น ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลียนแปลงการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอืนใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกง ซึงได้ แก่ ประเทศไอร์ แลนด์ หรื อ
ประเทศสิงคโปร์ และ/หรื อเปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินหยวนจีน สิงคโปร์ ดอลลาร์ หรื อฮ่องกงดอลลาร์ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสถานที (ประเทศ) ทีทําการซื 5อขายและ/หรื อสกุลเงินทีใช้ ในการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึง
บริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกราย และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
อนึง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนได้ ทงั 5 ผู้ลงทุนทัวไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class I - USD อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้
ทังนี
5 5 เพือประโยชน์ของกองทุนให้ เป็ นไปตามทีได้ ระบุในหนังสือชี 5ชวนฯ นี 5 โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (รายละเอียดของประเภทของ
Share classes สามารถดูเพิมเติมได้ จากหนังสือชี 5ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทงั 5 นี 5 จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่
ตํากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรื อตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรื อตามอัตราส่วนที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทังนี
5 5 มิให้ รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรกโดยนับตังแต่
5
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึงอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรื อช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนเลิกกองทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรื อการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัย
พิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการลงทุน หรื อกรณี อืนใดทีจะก่อความเสียหายให้ แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้ น
และ/หรื อ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรื อ กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุผลทีจําเป็ นและสมควร และ/หรื อ
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ กรณีทีมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็ น
การชัวคราว ดังนัน5 จึงอาจมีบางขณะทีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการได้ ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที
จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดกลั
5
บเข้ ามาลงทุนในประเทศเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี 5และ/หรื อเงินฝากก็ได้ เพือเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวนี 5 บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ ใน
โครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. ในกรณีทีกองทุน FSSA Greater China Growth Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริ ษัททีมิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted company) และ/หรื อตราสารแห่งหนี 5ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรื อหลักทรัพย์ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํา
กว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทัง5 หมดมากกว่าร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 5
(1) บริ ษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพือให้ การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าว มีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทังหมดไม่
5
เกิน
ร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้ นกรณีที
เกิดจากปั จจัยทีควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจําเป็ นและสมควรทีทําให้ ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เสร็ จสิ 5น
โดยไม่ชกั ช้ า

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(2) หากการดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้ างต้ น มีผลทําให้ การลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงกองทุนหลักโดยเฉลียในรอบปี บัญ ชีน้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่ าทรั พย์ สิน สุท ธิ ของกองทุน เปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิ ค วิตี เ5 ฮดจ์ ปัน ผล บริ ษั ท จัด การจะดํ าเนิน การพิ จารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตีเ5 ฮดจ์ปันผล และมีคุณ สมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง5 นี 5 บริ ษั ท
จัดการจะดําเนินการให้ เสร็ จสิ 5นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3) หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้
หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
5
น
ทัง5 นี 5 ในกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนตามข้ อ 4. ข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นําเรื องการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรื อ
เตรี ยมการลงทุนและ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
5. เงิน ลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี แ5 ละ/หรื อเงินฝากที ออก รั บ รอง รับ อาวัล หรื อคํา5 ประกัน การจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรื อภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณี ตราสารดังกล่าวเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ เท่านัน5
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี 5ในประเทศ หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ทีมีอายุของตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการ
ฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยเป็ นการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการสํารองเงินไว้ สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
7. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญ ญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) ตราสารหนีท5 ีมีอันดับความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนีท5 ีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสารทุน
ของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ ซึงตราสารหนีท5 ีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าที
สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณี ทีตราสารหนีไ5 ด้ รับการจัด อันดับความน่ าเชือถือทีสามารถลงทุน ได้ (Investment grade) ขณะที
กองทุนลงทุนเท่านัน5
8. โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง5 หมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นทีกองทุนหลักลงทุนหรื อมีไว้
มีความผันผวน เป็ นต้ น หรื อในกรณีทีมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ/หรื อในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรื อมีเหตุผลทีจําเป็ น
และสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดํารงสัดส่วนของการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน (Hedge Ratio) ให้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศเป็ นการชัวคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือทราบโดยพลัน
9. กองทุนอาจจะเข้ าทํ าสัญ ญาซื อ5 ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการ
ป้ องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน5 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดทีอ้ างอิงกับอัตรา
แลกเปลียน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี 5ย ซึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น แนวโน้ มและ
ทิศทางราคาของหลักทรัพย์ ทีลงทุน การออกสัญ ญาซือ5 ขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์ เหตุการณ์ ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
10. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป
เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมือ
เกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็ น
เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี ทีกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุงศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล
เมือปรากฏกรณีตามข้ อ 10. ข้ างต้ นแล้ วมีผลทําให้ การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงกองทุ
ึ
นหลักโดยเฉลียในรอบปี บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม
โดยกองทุน ต่า งประเทศดังกล่าวจะต้ องมีน โยบายการลงทุน ทีสอดคล้ องกับ วัต ถุป ระสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์
ไชน่า อิค วิ ตีเ5 ฮดจ์ ปันผล และมี คุณสมบัติต ามทีสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด โดยอาจเป็ นกองทุน ทีบริ หารและจัด การลงทุน โดย
บริ ษัท First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง5 เดียว
หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี)
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
5
น ทัง5 นี 5 หากมีการดําเนินการดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/
หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
ทังนี
5 5 ในกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นําเรื องการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนําเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรื อเตรี ยมการ
ลงทุน และ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
11. ในกรณี ทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี 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 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 5
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์ สิน ลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนิ นการโดยคํานึงถึงประโยชน์ ทีดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ูทีสนใจจะลงทุนรับรู้ และเข้ าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม
และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทีมีการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้ นไม่นําเรื องการลงทุนหรื อมีไว้ ซงทรั
ึ พย์สินในต่างประเทศ
(offshore investment) โดยเฉลียในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรื อ
เตรี ยมการลงทุนและ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
12. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น5 ทัง5 นี 5 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิ จของผู้จัดการกองทุน ซึงขึน5 อยู่กับ สถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
13. เนื องจากกองทุนหลักจัดตัง5 เป็ นกองทุน รวมตราสารทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุน ซึงไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยทีเกียวข้ อง กองทุนรวมตราสารทุนต้ องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลียในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนืองจากกองทุนไทยมีลกั ษณะพิเศษเป็ นกองทุน Feeder Fund ซึงเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที ทน. 87/2558 ได้ อนุญาตให้ กองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชือหรื อ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึงในกรณีนี 5คือกองทุนรวมตราสารทุน
14. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัท จัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร5 วมด้ วย ทัง5 นี 5 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(14.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(14.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
5 5 ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
สรุ ปข้ อมูลสําคัญที$ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ซึ$งเป็ นกองทุนรวมในต่ างประเทศที$กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรท
เทอร์ ไชน่ าอิควิตีเ@ ฮดจ์ ปันผล ไปลงทุน:
ชื$อกองทุน :

FSSA Greater China Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมทีจัดตังตามระเบี
5
ยบของ UCITS (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ และเป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

วันที$เริ$มเสนอขายกองทุน :

18 ตุลาคม 2545

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายหลักทีจะลงทุนในตราสารทุนหรื อหลักทรัพย์ทีเกียวเนืองกับตราสารทุน ทีออกโดยบริ ษัททีมีทรัพย์สิน
อยู่ในหรื อมีรายได้ จากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้ หวัน ซึงจดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์ทีอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของหน่วยงานทางการในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้ หวัน สหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์ เกาหลี ไทย และมาเลเซีย หรื อประเทศ
ทีเป็ นสมาชิกในกลุ่มองค์การเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) อย่างน้ อยร้ อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนไม่ได้ กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมหรื อขนาดของมูลค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalisation)
ถึงแม้ กองทุนจะมีการกําหนดหลักทรัพย์ทีสามารถลงทุนได้ ในระดับภูมิภาค ในบางขณะการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีจะ
ลงทุนโดยผู้จดั การกองทุน อาจทําให้ พอร์ ตการลงทุนของกองทุนมีการกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศได้
กองทุนจะลงทุนในหุ้น China A Shares ซึงรวมถึงบริ ษัทจดทะเบียนของ SME, ChiNext และ/หรื อ STAR Boards
(ไม่ว่า จะเป็ นการลงทุน โดยตรงผ่ านตลาดหลักทรั พย์ จีนภายใต้ โครงการ QFII, การลงทุน โดยตรงผ่า นตลาด
หลักทรั พย์ จีน ด้ วยสกุลเงินหยวนภายใต้ โครงการ RQFII, การลงทุนโดยตรงผ่านระบบ Stock Connects, และ/หรื อ
การลงทุนทางอ้ อมผ่า น equity linked หรื อ participation notes และ collective investment schemes)
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในหุ้น China A Shares ผ่านโครงการ QFII และ RQFII รวมกันน้ อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้น China B Shares (โดยการลงทุนโดยตรง) ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธุ์ทางการเงิน (FDIs) เพือวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสียงและเพิม
ประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน แต่จะไม่ลงทุนใน FDIs มากจนเกินไปหรื อลงทุนใน FDIs เป็ นหลัก เพือบรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ทังนี
5 5 กองทุนไม่มีความตังใจที
5 จะใช้ ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนใน FDIs เพือการ
ลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด

ตัวชีว@ ัด (Benchmark):

ดัชนี MSCI Golden Dragon Index

อายุโครงการ:

ไม่กําหนด

บริษัทจัดการกองทุน:

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน:

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited

เว็บไซต์ :

สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 5ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์:
www.firstsentierinvestors.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก FSSA Greater China Growth Fund, Class I USD
1. ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00
ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee)
(2) ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและการดําเนินการ
(Custodian and Administrator Fee)

ไม่เกิน 3.00 (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 1.50*)
ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 0.0455
ทังนี
5 5 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สินได้ ไม่เกิน 0.45

หมายเหตุ:
1)* กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผลในอัตรา
ร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็ บ เข้ าเป็ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น เปิ ดกรุ ง ศรี เกรทเทอร์
ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ทังนี
5 5 การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลียนได้ ตามการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
2) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล จะเป็ นผู้รับเงินค่าส่งเสริ มการขายทีได้ รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ ามี) โดยจะ
นําเงินดังกล่าวเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

- โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึ 5นของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
- โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนของกองทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง5 โดยจะจ่ายในอัตรา
ไม่ตํากว่าร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลนัน5 และ/หรื อจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริ ษัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควร ทัง5 นี 5 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึน5 ในรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน5 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้ พิจารณาดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละงวด
บัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน












มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนี 5มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุด เท่าใด
- 20,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 2,000 ล้ านหน่วย)
กองทุนรวมนี 5เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน5 และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง และไต้ หวัน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- เนืองจากกองทุนนี 5จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง
และไต้ หวัน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี 5
(1) การเปลียนแปลงของราคาหุ้นทีลงทุนโดยกองทุนหลัก
(2) การเปลียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนรวมนี 5เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
กองทุนรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ 5นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที 30 เมษายน ของทุกปี

2. ข้ อกําหนดในการซือ@ ขายและโอนหน่ วยลงทุน


กองทุนรวมนี 5มีวิธีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั 5อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื 5อ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั 5อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้ 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) ตัวอย่ างลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณี ผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่ า วมี ก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
5 2 คนขึน5 ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน5 เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
5 5 จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 7
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน@ ตํ$าของการสั$งซือ@ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน5 ตําของการสังซื 5อ 500 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินทีสังซื 5อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึงเท่ากับ
มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื 5อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที .................... ซึงมีราคาขาย
หน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื 5อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ@ ขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ@ และการชําระเงินค่ าสั$งซือ@ หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือ@ ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สงซื
ั 5ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั 5อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื 5อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจอง
ซื 5อหน่วยลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี 5แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณีส$ ังซือ@ ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืน
หน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื 5อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 5ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั 5อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณีทีเงิน
ในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื 5อได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซื 5อหน่วยลงทุนนัน5 โดยผู้สงซื
ั 5อสามารถใช้ บริ การสังซื 5อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ@ หน่ วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซื 5อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื 5อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื 5อขายหน่วยลงทุน
ของบริ ษัทจัดการ ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง5 หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี 5ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ูสงซื
ั อ5 ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั 5อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษั ทจัด การจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง5 แก่ผ้ ูสังซือ5 หน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื 5อหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน@ ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํากว่า 500 บาท หรื อ 50 หน่วย และในกรณี ทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่า 50 หน่วย หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏ
อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง5 หมดเท่าทีปรากฏอยู่
ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน5 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํากว่า 50 หน่วย บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทีจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
5
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือ@ ขายภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง5
ระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืน
นัน5 ได้ เสร็ จสิน5 สมบูรณ์ แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง5 สิน5 โดยนายทะเบียนจะปรั บลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรั บซื 5อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนัน5 ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
 วิธีการขายคื นผ่ านช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของบริ ษัทจั ดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา หรื อผู้ สนั บ สนุ นการขายหรื อ
รั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 5ได้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทําการ
ซื 5อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตทีบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 5อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทํา
การซือ5 ขายนัน5 โดยบริ ษัท จัดการจะใช้ ราคารับ ซือ5 คื นหน่วยลงทุนของสิน5 วัน ทําการซือ5 ขายหน่วยลงทุนนัน5 ซึงได้ รับการรับ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสังขาย
คืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื 5อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง5 นี 5 บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 5อคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
5
งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
5 5 ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
5 5น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน5 บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขกรณี
ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่า ว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที สํ า นัก งานของบริ ษั ท จัด การหรื อผู้ส นับ สนุน หรื อเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท จัด การหรื อสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที
เกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึน@ ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึ 5นใน
อนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพืออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทํา
การ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื
5 ออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี 5
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี 5 ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและที
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทัง5 นี 5 ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน5
เงิ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการดํ าเนิ น การตามวิ ธี ที นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุน เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิ น ผ่ า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถื อหน่ว ยลงทุน อาจสังให้ บ ริ ษั ท จัด การดํ า เนิ น การออกเช็ ค ขีด คร่ อมค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุน และรั บ เช็ ค ด้ วยตนเองทีบริ ษั ท จัด การ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทังนี
5 5 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึ 5นเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริ ษั ทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํ านอง
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$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด”
ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน@ ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณี กองทุนนีเ5 ป็ นกองทุนต้ นทาง: ท่านสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสับเปลียนไม่ตํากว่า 50 หน่วย หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า 500 บาท ในกรณี ทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชีตํากว่ามูลค่าขัน5 ตําที
กําหนด หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทัง5 หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน5 และในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตํ
5 าทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทีจะรับสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
5
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาการทํารายการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันตํ
5 า และ/หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ
5 าของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ
กรณี กองทุนนีเ5 ป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน5 ตําในการซื 5อหน่วยลงทุนตามทีระบุในหัวข้ อ
“การสังซื 5อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
5 จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการสับเปลียน เมือ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลงนามรับรองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที ได้ ส มัค รการใช้ บ ริ ก ารซื อ5 ขายหน่ ว ยลงทุน ผ่ านช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และมี รหัส ผ่ านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 5ได้
ในกรณีทีกองทุนนีเ5 ป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทําการ
ซื 5อขายหน่วยลงทุน ทัง5 นี 5 บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการสับเปลียนใด เป็ น
การสับเปลียนหน่วยลงทุนในวัน ทําการสับ เปลียนนัน5 โดยบริ ษั ทจัด การจะใช้ ราคาสับ เปลี ยนหน่วยลงทุน ซึงได้ รับ การรับ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนันได้
5 เสร็ จสิ 5นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
5 5น ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีปรากฎอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน5
(3.4) ราคาขายและรั บซือ@ คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 5เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื 5อคืนของ
วันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)





(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กรณีใดทีบริ ษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื 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 อถาวรก็ได้
ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 5อและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดย
จะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื 5อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั 5อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี 5โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสังซื 5อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั 5อหน่วยลงทุนรายนันถื
5 อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื 5อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(2.3) บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรื อเพือประโยชน์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมื องสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึง
ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อระงับการสังซื 5อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลดังที
กล่าวมาข้ างต้ น
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซื 5อหน่วยลงทุน ตังแต่
5 วนั ทําการซื 5อขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษทั จัดการจะเห็นสมควรทีจะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทสํี านักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
4. บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซื 5อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณี ทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณี ทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขันตํ
5 าทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวมนี 5มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการหยุด
รับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี 5
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อ5 คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ถูก ต้ องตัง5 แต่ ห นึ งสตางค์ ขึ น5 ไปและคิ ด เป็ นอัต ราตัง5 แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อ5 คื น หน่ ว ยลงทุ น ที ถูก ต้ อ ง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน5 เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
5 ดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมูล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง5 นี 5 บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
นัน5 โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
การหยุดรั บคําสั$งซือ@ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน







การหยุดรับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื 5อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
กองทุนรวมนี 5กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี 5เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วย
ลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน5 บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หาก
การโอนนันเป็
5 นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บนั ทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ขอโอน
หน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ท่านสามารถซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี 5ได้ หรื อไม่ ?
- ได้ ทังนี
5 5 การซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ีแตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติทีซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
นี 5เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ ที
(1) บริ ษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-352-8000

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 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน5 โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน



ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 5อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนี 5มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
5
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ



กองทุนรวมนี 5มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี 5มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 5 และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้



การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 13
4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทจัดการ ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายชือกรรมการและผู้บริ หาร จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
5
การบริ หารจัดการของบริ ษัท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 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 โพธิƒไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
5
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 417,434 ล้ านบาท


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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี 5
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ 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
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
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 ธิƒพงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิƒ อวยพรชัยสกุล

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 เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

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
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ 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

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ 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 ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 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 แรบบิท ประกันชีวติ 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)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

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
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ@ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)

เบอร์ โทรศัพท์

35

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

02-633-6000

36

บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

02-009-8000

37

บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด

02-266-6698

38

บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

02-026-5100

39

บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

02-107-1664

40

บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

02-022-1400

41

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

02-626-7000

42

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

02-777-7777

43

บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

0-2117-7878

44

บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0-2274-9400

45

บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด

02-016-8600

46

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

02-508-1567

47

บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด

02-061-9621

48

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด

02-095-8999

49

บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด

02-430-6543

50

บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

02-829-6291-94

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

ที$อยู่
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
เลขที 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537
ทังนี
5 5 นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
5 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี @


ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 5ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 17
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
ความเสี$ยงของกองทุนไทย
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิ จารณาปั จจัย ต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปั จจัย พืน5 ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถื อของผู้ออกตราสารเพื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข@ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/5 เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 5 โดยบริ ษั ทผู้ออกตราสารหนี/5 เงินฝากนัน5 ๆ ไม่สามารถชําระคืน เงินต้ นหรื อ
ดอกเบี 5ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/5 เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรื อผู้ออกตราสารหนีข5 องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน5 ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ5 าครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิดนัด
ชําระหนี 5ทังเงิ
5 นต้ นและดอกเบี 5ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี 5ตํา
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน5 หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหุ้นทีกองทุนหลัก
ลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึ 5นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี 5ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื 5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณ
การซื 5อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน5 หากราคาหุ้นทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึ 5น จะส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อเพิมขึ 5นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
5 5 การทีกองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศ
จีน ฮ่องกง และไต้ หวัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคา
ทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี 5ทีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารแห่งหนี 5ทัวไป หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยทีมีอายุของ
ตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสียงจากการรับชําระคืน
จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล นําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ จึงอาจมี
ความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินของทังสองสกุ
5
ลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 5นจากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมือเทียบกับสกุล
เงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน5 (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ เป็ น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณ
เป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรี ยญยูโร เป็ น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐ) จะทําให้ มลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ 5น
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าทีมีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเงิน ทัง5 นี 5 สัดส่วนการป้ องกันความเสียงอาจมีการเปลียนแปลงได้ แต่ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที
เพิมขึน5 ทังนี
5 5 การป้ องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงั 5 หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทํา
ให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีมากขึ 5น
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ านัน5
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัวในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณีต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีมีอนั ดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัดทางด้ าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทัง5 นี 5 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน สภาพ
คล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
5 เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงช้ อจํากัดของ
การเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน5 ฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
5 ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 5ได้
ความเสี$ยงของกองทุนหลัก
1. ความเสียงในการลงทุน
ความเสียงในหลักทรัพย์ของกองทุนขึนอยู่กบั ความผันผวนตามปกติของตลาดและความเสียงอืนๆ ทีพบได้ ทวไปในการลงทุ
ั
นในหลักทรัพย์ เช่น มูลค่าของ
หลักทรัพย์ประเภททุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละวันตามธุรกรรมของบริ ษัทและสภาวะทัวไปของตลาดและเศรษฐกิจ มูลค่าการลงทุนและรายได้ จากการลงทุน
รวมทังมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นสามารถลดลงหรื อเพิมขึนได้ ซงหมายความว่
ึ
านักลงทุนอาจสูญเงินได้ เช่นกัน การเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนระหว่างสกุล
เงินหรื อการแปลงค่าเงินจากสกุลหนึงไปอีกสกุลหนึงอาจทําให้ มลู ค่าการลงทุนสูญเสียไปหรื อเพิมขึน เนืองจากนักลงทุนอาจต้ องชําระเงินค่าบริ การจองซือหน่วย
ลงทุน นักลงทุนจึงควรพิจารณาการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
2. ความเสียงด้ านตลาด
ตลาดการเงินทีมูลค่ากําลังลดลงนันอาจมีความผันผวนเพิมขึน ราคาตลาดในสถานการณ์ดงั กล่าวอาจไม่เป็ นไปตามทีวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสนับสนุนหรื อที
คาดการณ์ไว้ ในระยะยาว และอาจถูกควบคุมโดยความเคลือนไหวในตลาดทีมีขนาดใหญ่ซงเป็
ึ นผลมาจากปั จจัยระยะสัน มาตรการป้ องกันการเก็งกําไร หรื อเหตุผล
อืนๆ ความผันผวนในตลาดทีมีความรุนแรงมากพอในบางครังสามารถทําให้ พืนฐานการลงทุนทีดีในตลาดหรื อในหุ้นนันๆ อ่อนตัวลงได้ ดังนันสิงทีคาดการณ์ไว้ ใน
การลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังไว้
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถซือหรื อขายทรัพย์สินได้ ทนั เวลา และ/หรื อในราคาทีเหมาะสมเพราะไม่ใช่หลักทรัพย์ทงหมดที
ั
กองทุนลงทุนจะเป็ นหลักทรัพย์ทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อได้ รับการจัดอันดับซึงหมายความว่าหลักทรัพย์นนอาจมี
ั
สภาพคล่องตํา นอกจากนี หุ้นหรื อหน่วยลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์
อ้ างอิงบางตัวอาจไม่สามารถซือขายได้ บ่อยและซือขายได้ ในปริ มาณน้ อยกว่าสินทรัพย์อ้างอิงประเภทอืนๆ หากเกิดกรณีดงั กล่าว กองทุนอาจมีเงินสดไม่เพียง
พอทีจะชําระเงินเมือมีการขายคืนหน่วยลงทุนและอาจไม่ได้ รับเงินคืนเมือถึงเวลาทีต้ องการ
4. ความเสียงด้ านสกุลเงิน
การลงทุนของกองทุนอาจดําเนินการในหลายสกุลเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนอาจขึนอยู่กบั ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนเนืองจากสถานะของ
สกุลเงินทีกองทุนถืออยู่นนอาจไม่
ั
สอดคล้ องกับสถานะหลักทรัพย์ทีถืออยู่ ดังนันผู้จดั การการลงทุนอาจใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือป้ องกันความเสียงจาก
ความผันผวนในมูลค่าของหลักทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนเมือเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์อืนๆ ในประเภทเดียวกัน การลงทุนดังกล่าวต้ องคํานึงถึงความเสียงบาง
ประการซึงนอกจากความเสียงอืนๆ แล้ วยังรวมถึงสมดุลและความไม่สมดุลในการซือขายและนโยบายเศรษฐกิจทีเกียวข้ อง อัตราแลกเปลียนทีไม่เหมาะสม ความ
ผันผวนในอัตราแลกเปลียน การออกระเบียบควบคุมตลาดหลักทรัพย์โดยรัฐบาล ภาษี หกั ณ ทีจ่าย ข้ อจํากัดในการเคลือนย้ ายกองทุนหรื อทรัพย์สินอืน นโยบาย
ของรัฐบาลในส่วนของการแปรรูปกิจการเอกชนมาเป็ นของรัฐ ปั ญหาทางการเมือง และการเวนคืนทรัพย์สนิ การเรี ยกเก็บภาษี จากผู้มีรายได้ สงู และความไม่มนคง
ั
ทางการเมืองหรื อเศรษฐกิจ
บริ ษัทอาจใช้ เทคนิคการป้ องกันความเสียงเพือกําจัดความเสียงทีกองทุนมีในส่วนของสกุลเงินหลักแต่ก็อาจไม่สามารถทําได้ หรื อไม่เหมาะสมทีจะทําได้ ในทุกกรณี
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล บริษท
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5. ความเสียงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม
การลงทุนเฉพาะกลุ่ม ตลาด หรื อภูมิภาค โดยการลงทุนในขอบเขตทีกําหนดเฉพาะเหล่านีอาจส่งผลให้ มีความเสียงมากกว่าการลงทุนในตลาด อุตสาหกรรมตลาด
หรื อภูมิภาคทีมีความหลากหลาย
6. ความเสียงด้ านภาวะเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของท่านได้
7. ความเสียงด้ านความสามารถในการชําระหนี 1
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนีหรือหลักทรัพย์ประเภทอืนรวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอาจมีความเสียงด้ านความสามารถในการชําระหนีของผู้ออก
หลักทรัพย์ ในภาวะทีมีความไม่มนคงทางการเงิ
ั
น ความไม่แน่นอนในด้ านความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกหลักทรัพย์อาจเพิมขึนในหลักทรัพย์เหล่านีได้ ซึง
ในส่วนของสภาพตลาดแล้ วอาจหมายถึงการทีผู้ออกหลักทรัพย์มีอตั ราการผิดนัดชําระหนีเพิมมากขึน หากผู้ออกหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ประเภทหนีใดๆ ทีกองทุน
นําทรัพย์สินไปลงทุนมีการผิดนัดชําระหนีหรื อเกิดการขาดสภาพคล่องหรื อประสบปั ญหาอืนๆ ทางการเงิน มูลค่าของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบด้ วย
8. ความเสียงด้ านการเปลียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ
การเปลียนแปลงในกฎหมายทีบังคับใช้ ระเบียบ สถาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบในทางลบได้ เป็ นอย่างมากต่อธุรกิจและผลตอบแทนของ
กองทุน นอกจากนี ความเป็ นไปได้ ทีจะมีการเปลียนแปลงทางกฎหมายและระเบียบทีบังคับใช้ กบั กิจกรรมทีอนุญาตให้ กองทุนและผู้จดั การการลงทุนและผู้ที
เกียวข้ องหรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายนันสามารถทําได้ อาจจํากัดหรื อป้ องกันกองทุนหรื อผู้จดั การกองทุนจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหรื อ
ในการดําเนินกองทุนในลักษณะทีกําลังดําเนินอยู่
9. ความเสียงทีจะถูกระงับ
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจถูกระงับชัวคราวตามขันตอนทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวนในหัวข้ อ “การระงับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ซึงใน
กรณีดงั กล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนการลงทุนในกองทุนได้ ความล่าช้ าในการจําหน่ายจ่ายโอนการลงทุนของกองทุนอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมูลค่าการลงทุนทีจําหน่ายออก และมูลค่าและสภาพคล่องของกองทุน
10. ความเสียงด้ านอนุพันธ์
คําว่า “อนุพนั ธ์” เดิมใช้ กบั สัญญาบางประเภทที “ได้ ” มูลค่ามาจากการเปลียนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์ สกุลเงิน โภคภัณฑ์ หรื อดัชนีทีใช้ อ้างอิง นักลงทุนเรี ยก
หลักทรัพย์บางประเภททีมีลกั ษณะในการให้ ผลตอบแทนของสัญญาเหล่านีว่า อนุพนั ธ์
เมือใช้ อนุพนั ธ์เพือป้ องกันความเสียง ก็อาจพบว่าตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและการลงทุนหรื อภาคการตลาดทีกําลังป้ องกันความเสียง มีความสัมพันธ์ทีไม่
สอดคล้ องกันทุกประการ อนุพนั ธ์เป็ นตราสารทีมีความซับซ้ อนซึงมักจะเกียวข้ องกับการใช้ เงินสดลงทุนในจํานวนไม่มากเมือเทียบกับระดับความเสียงทีมี อนุพนั ธ์
รวมถึง สัญญาสวอป ออปชัน ฟิ วเจอร์ ส และหลักทรัพย์ทีแปลงสภาพได้ กองทุนมองหาวิธีการใช้ สญ
ั ญาและหลักทรัพย์อนุพนั ธ์เพือลดความผันผวนของกองทุนและ
เพิมผลตอบแทนโดยรวม ขณะทีราคาอนุพนั ธ์บางอย่างทีเคลือนไหวไปตามการเปลียนแปลงของตลาดอาจแตกต่างไปจากการลงทุนแบบเดิมๆ เช่น หุ้นและ
พันธบัตร แต่อนุพนั ธ์ไม่จําเป็ นต้ องมีความเสียงด้ านตลาดทีมากไปกว่าการลงทุนแบบเดิมๆ อนุพนั ธ์อาจมีความเสียงด้ านการชําระหนีของคู่สญ
ั ญาในกรณีทีไม่
สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ และหากความสามารถในการชําระหนีของคู่สญ
ั ญาถดถอย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตราสารได้
นอกจากนี กองทุนยังมีความเสียงทีกับการทีตลาดหลักทรัพย์ทีเป็ นแหล่งซือขายอนุพนั ธ์หรื อสํานักชําระดุลไม่ดําเนินการให้
อนุพนั ธ์ทีซือขายนอกตลาดหลักทรัพย์อาจดําเนินการไม่ได้ มาตรฐาน ซึงหมายความว่า อาจต้ องมีการเจรจาของสัญญาแต่ละสัญญา ผลทีตามมาคือสัญญาทีซือ
ขายนอกตลาดหลักทรัพย์จะมีสภาพคล่องน้ อยกว่าอนุพนั ธ์ทีซือขายกันในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ทีซือขายนอกตลาดฯ มักไม่ได้ ถกู ประเมินความสามารถใน
การชําระหนีและไม่ได้ อยู่ภายใต้ การดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างสมาชิกในตลาดที “ซือขายกันในตลาดหลักทรัพย์” และไม่มีการให้ ความร่วมมือในการชําระ
ดุลเพือรับประกันการชําระเงินทีต้ องชําระ ดังนันกองทุนจึงมีความเสียงทีคู่สญ
ั ญาจะไม่สามารถทําธุรกรรมได้ สาํ เร็ จตามข้ อกําหนดและเงือนไขเนืองจากข้ อพิพาท
ด้ านเงือนไขของสัญญา (ไม่ว่าจะสุจริ ตหรื อไม่) หรื อเนืองจากปั ญหาด้ านความสามารถในการชําระหนีหรื อสภาพคล่อง ซึงเป็ นสาเหตุให้ กองทุนเกิดการขาดทุน
อีกทังยังมีความเสียงทีเกียวข้ องกับการใช้ อนุพนั ธ์ซงอาจส่
ึ
งผลให้ เกิดการขาดทุนเนืองจากมีการบังคับใช้ กฎหมายหรื อระเบียบโดยไม่คาดคิดหรื อเนืองจากสัญญา
ไม่สามารถบังคับได้ ตามกฎหมายหรื อไม่ได้ จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ อย่างถูกต้ อง
11. โครงสร้ างแบบกองทุนกลุ่มของบริษัทและความเสียงในการรั บผิดซึงกันและกัน
กองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของตนโดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของกองทุน บริ ษัทจัดการลงทุนเป็ นกองทุนหนึงในกลุ่มกองทุน
ทีมีการแยกความรับผิดระหว่างกองทุนต่างๆ และตามกฎหมายประเทศไอร์ แลนด์ บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดทังจํานวนต่อบุคคลภายนอกและตามปกติกองทุนต่างๆ
จะไม่ต้องรับผิดซึงกันและกัน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าหากมีการดําเนินการต่อบริษัทฯ ในชันศาลในประเทศอืน ศาลจะรับฟั งเหตุผลเรื องลักษณะของกองทุนทีมีการแยก
ความรับผิดออกจากกันหรื อไม่

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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12. ความเสียงในตลาดเกิดใหม่
ในกรณีทีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ทีอยู่ในประเทศทีเป็ นตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเกิดใหม่ นักลงทุนจะมีความเสียงเพิมเติมนอกจากความ
เสียงทีเจอตามปกติในการลงทุนในหลักทรัพย์แบบเดิมๆ ซึงจะทําให้ การลงทุนในตลาดดังกล่าวเป็ นการลงทุนแบบเก็งกําไรเพราะมีความเสียงในระดับทีสูงกว่า
ระดับปกติและอาจคาดการณ์ได้ ว่ามูลค่าตลาดจะผันผวนสูงกว่าระดับความผันผวนเฉลีย
ความเสียงเหล่านี ได้ แก่
• ค่าเงินเสือมราคา ทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทีอยู่ในสกุลเงินอืนทีไม่ใช่สกุลเงินของประเทศทีพัฒนาแล้ ว และรายได้ ใดๆ ทีกองทุนได้ รับเนืองจาก
การลงทุนดังกล่าวจะได้ รับเป็ นเงินสกุลเงินอืนๆ
ทีผ่านมา สกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนาหลายสกุลเงินประสบปั ญหาค่าเงินเสือมราคาอย่างมากเมือเทียบกับค่าเงินของประเทศทีพัฒนาแล้ ว ค่าเงินของประเทศ
ทีกําลังพัฒนาบางประเทศอาจลดลงอย่างต่อเนืองเมือเทียบกับสกุลเงินของประเทศทีพัฒนาแล้ ว เนืองจากบริ ษัทคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและ
จ่ายเงินปั นผลในสกุลเหรี ยญสหรัฐ กองทุนจึงอาจมีความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนทีอาจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้
• ความเสียงเกียวกับประเทศ มูลค่าของทรัพย์สินของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในแต่ละประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทีกองทุนลงทุน เช่น
การเปลียนแปลงในนโยบายรัฐ การแปลงกิจการเอกชนเป็ นของรัฐ การเก็บภาษี ระบบกฎหมายทียังพัฒนาไม่เพียงพอและมักจะไม่ได้ รับการทดสอบ ข้ อจํากัดเรื อง
การนําเงินตราต่างประเทศกลับประเทศ และการเปลียนแปลงอืนๆ ด้ านกฎหมาย แนวปฏิบตั ิหรื อระเบียบของประเทศทีกองทุนอาจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง การ
เปลียนแปลงในบทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้ องกับสัดส่วนการเป็ นเจ้ าของกิจการโดยชาวต่างชาติในบริษัทในประเทศในตลาดเกิดใหม่
• ปั จจัยทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศทีในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ทีกองทุนอาจลงทุนนันอาจประสบกับความไม่มนคงทางสั
ั
งคม
การเมือง และเศรษฐกิจในระดับทีรุนแรงกว่าระดับทีพบในประเทศทีพัฒนาแล้ ว ความไม่มนคงดั
ั
งกล่าวอาจส่งผลให้ เกิดปั ญหาต่างๆ รวมถึง รัฐบาลอํานาจนิยม
ความไม่สงบทีเกียวโยงกับการเรี ยกร้ องเพือการปรับปรุงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การก่อการกําเริ บและกิจกรรมก่อการร้ ายภายในประเทศ ความสัมพันธ์
อันเป็ นปรปั กษ์ กบั ประเทศเพือนบ้ าน และการลักลอบค้ ายาเสพติด ความไม่มนคงดั
ั
งกล่าวอาจทําให้ สภาวะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ด้อยลงหรื อทําให้ ตลาด
การเงินทีกองทุนลงทุนขัดข้ องได้
•ความเสียงด้ านภาษี กฎหมายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านภาษี ของตลาดเกิดใหม่อาจยังไม่พฒ
ั นาเต็มทีหรื อมีความแน่นอนไม่เพียงพอ การเปลียนแปลงใดๆ ในอนาคตใน
กฎหมายและแนวปฏิบตั ิเหล่านีหรื อการตีความกฎหมายอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• แนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งกําลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีการกํากับดูแลทีน้ อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ชนนํ
ั าหลายแห่งของโลก
นอกจากนี แนวปฏิบตั ิของตลาดในส่วนของการชําระเงินสําหรับธุรกรรมหลักทรัพย์และการรับฝากทรัพย์สินในตลาดเกิดใหม่อาจทําให้ กองทุนมีความเสียงเพิมขึน
และอาจรวมถึงความล่าช้ าในการได้ รับข้ อมูลทีถูกต้ องเกียวกับมูลค่าหลักทรัพย์ (ซึงอาจกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) และความเสียงทีการลงทุนอาจ
ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้ องได้
ตลาดหลักทรัพย์เหล่านีโดยทัวไปจะมีสภาพคล่องน้ อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ชนนํ
ั าของโลก การซือขายการลงทุนอาจใช้ เวลานานกว่าระยะเวลาทีสามารถคาดการณ์
ได้ จากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศทีพัฒนาแล้ ว และธุรกรรมอาจซือขายในราคาทีไม่น่าพอใจ ตลาดเกิดใหม่บางแห่งกําหนดให้ ต้องชําระเงินค่าหลักทรัพย์ให้
นายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าและกําหนดว่าห้ ามโอนทรัพย์สินจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาภายหลังการชําระเงินค่าหลักทรัพย์แล้ ว ซึงทําให้ กองทุนมีความ
เสียงด้ านคูส่ ญ
ั ญาเพิมเข้ ามาจากกิจกรรมของนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อีกทังสภาพคล่องอาจลดลงและราคาผันผวนมากขึนกว่าตลาดชัน
นําเพราะมีการกระจุกตัวของการลงทุนสูงแต่เป็ นการซือขายในบริษัทเพียงไม่กีแห่ง ในตลาดเกิดใหม่บางแห่ง หลักฐานตามกฎหมายสําหรับการเป็ นเจ้ าของ
หลักทรัพย์นนอยู
ั ่ในรูปของ “สมุดทะเบียน” และนายทะเบียนท้ องถินมีบทบาทสําคัญยิงในการบันทึกทะเบียนและเก็บรักษาหลักทรัพย์ นายทะเบียนดังกล่าวอาจ
ไม่ได้ รับการสอดส่องดูแลจากรัฐบาลหรื อหน่วยงานกํากับดูแลทีมีประสิทธิผลและทําให้ การเรี ยกร้ องใดๆ จากนายทะเบียนประสบความสําเร็ จได้ ยาก
• คุณภาพของข้ อมูล แนวปฏิบตั ิ มาตรฐาน และข้ อกําหนดด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล ในส่วนของรายงานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการเงินทีบังคับใช้ กบั บาง
บริ ษัทในตลาดเกิดใหม่ทีกองทุนอาจลงทุนอาจแตกต่างไปจากทีบังคับใช้ ในประเทศทีพัฒนาแล้ วเนืองจากนักลงทุนมีข้อมูลน้ อยและข้ อมูลดังกล่าวอาจไม่เป็ น
ปั จจุบนั หรื ออาจมีระดับของการรับประกันทีตํา
• การรับฝากหลักทรัพย์ บริ การรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจยังพัฒนาไม่เพียงพอและทําให้ มีความเสียงด้ านธุรกรรมและการรับฝากหลักทรัพย์
หากมีการซือขายในตลาดดังกล่าว ในบางกรณี กองทุนอาจไม่สามารถขอรับทรัพย์สินบางส่วนคืนมาได้ ซึงในกรณีดงั กล่าวอาจรวมถึงกรณีทีผู้รับฝากหลักทรัพย์ราย
ย่อยเลิกกิจการ ล้ มละลายหรื อขาดสภาพคล่อง การบังคับใช้ กฎหมายย้ อนหลัง และการฉ้ อโกงหรื อการจัดทําทะเบียนกรรมสิทธิFทีไม่เหมาะสม ต้ นทุนทีกองทุนต้ อง
ชําระในส่วนของการลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในตลาดดังกล่าวมักจะสูงกว่าต้ นทุนทีชําระในตลาดหลักทรัพย์ทมีี การจัดการ
• การจดทะเบียนหลักทรัพย์ ในบางประเทศในตลาดเกิดใหม่ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิFตามกฎหมายในหุ้นนันอยู่ในรูปของ “สมุดทะเบียน” หากต้ องการได้ รับการ
ยอมรับในฐานะเจ้ าของหุ้นของบริ ษัท ผู้ซือหรื อผู้แทนของผู้ซือต้ องเดินทางด้ วยตนเองไปพบนายทะเบียนและเปิ ดบัญชี (ในบางกรณี ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมเปิ ด
บัญชี) หลังจากนัน เมือมีการซือหุ้นบริ ษัทเพิม ผู้แทนของผู้ซือต้ องนําหนังสือมอบอํานาจจากผู้ซือและผู้ขายหุ้น พร้ อมหลักฐานการซือไปแสดงต่อนายทะเบียน
เพือให้ นายทะเบียนตัดหุ้นออกจากบัญชีของผู้ขายทีนายทะเบียนเก็บไว้ และเพิมหุ้นดังกล่าวเข้ าไปในบัญชีของผู้ซอที
ื นายทะเบียนเก็บไว้
นอกจากความเสียงข้ างต้ น นักลงทุนโปรดเข้ าใจว่าแม้ ว่าทุกกองทุนจะมีวตั ถุประสงค์ลงทุนเพือการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว แต่กองทุนทีลงทุนใน
เศรษฐกิจทีเติบโตเร็ วหรื อในกลุ่มอุตสากรรมทีจํากัดหรื อเฉพาะกลุ่ม อาจประสบกับความผันผวนในระดับทีสูงกว่าระดับความผันผวนเฉลียและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเหล่านันจะถูกกระทบตามไปด้ วย นักลงทุนควรคํานึงว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนระยะยาว แต่หากสถานการณ์สว่ นบุคคลของนัก
ลงทุนจะเปลียนไป ก็สามารถขายคืนได้ ในวันทําการของกองทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทเล็กมีความเสียงมากกว่าทีพบในการลงทุนในบริ ษัทใหญ่ทีก่อตัง
มานาน โดยเฉพาะอย่างยิง บริ ษัทเล็กทีมักจะมีสายการผลิต ทรัพยากรการตลาดและการเงินทีจํากัด และอาจต้ องอาศัยผู้บริ หารบริ ษัททีมีเพียงไม่กีคน แม้
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาว่าพอร์ ตการลงทุนทีลงทุนในหลักทรัพย์ทวโลกและหลากหลายอย่
ั
างแท้ จริ งนันควรจะรวมถึงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ แต่กองทุน
ขอแนะนําว่าการลงทุนในกองทุนใดๆ ทีลงทุนในตลาดเกิดใหม่เป็ นหลักไม่ควรจะมีสดั ส่วนในพอร์ ตการลงทุนมาก
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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13. ความเสียงในตลาดจีน
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง การเปลียนแปลงในนโยบายของรัฐบาล ระบบภาษี
ข้ อจํากัดในการนําเงินตราต่างประเทศกลับประเทศ และข้ อจํากัดเรื องการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศจีน มาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการ
รายงานของประเทศจีนอาจไม่ให้ ความคุ้มครองแก่นกั ลงทุนหรื อให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุนในระดับเดียวกับทีได้ รับจากตลาดหลักทรัพย์ทีก่อตังมายาวนาน
นอกจากนี กรอบกฎหมายของประเทศจีนสําหรับการซือขายการลงทุนและในส่วนของผลประโยชน์ในการลงทุนนันเป็ นเรื องทีค่อนข้ างใหม่และยังไม่ได้ รับการ
ทดสอบ ทังตลาดหลักทรัพย์ในเซียงไฮ้ และเสินเจินกําลังมีการพัฒนาและปรับปรุง ซึงอาจนําไปสู่ความผันผวนในการซือขาย ความยากลําบากในการชําระเงินและ
การบันทึกธุรกรรม รวมทังปั ญหาด้ านการตีความและบังคับใช้ ระเบียบกํากับดูแลทีเกียวข้ อง ตามนโยบายภาษีของประเทศจีนทีบังคับใช้ อยู่นนั มีระบบภาษี บาง
ประเภททีใช้ กบั การลงทุนของชาวต่างชาติ ซึงไม่สามารถรับประกันได้ วา่ ระบบภาษี เหล่านีจะไม่ถกู ยกเลิกในอนาคต
การปฏิรูปเศรษฐกิจหลายโครงการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนันไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนหรื อไม่เคยมีการทดลองใช้ และยังต้ องมีการแก้ ไขและปรับปรุ ง โดยการ
แก้ ไขและปรับปรุงอาจไม่ส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เสมอไป เช่น กรณีของหุ้นจีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจิน (China A Share)
ผู้จดั การการลงทุนอาจมีตวั เลือกหุ้นจีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินทีจํากัดเมือเทียบกับตัวเลือกทีมีในตลาดอืน รวมทังตลาดซือขายหุ้นจีนที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินอาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าทังในด้ านมูลค่ารวมในตลาดและจํานวนหุ้นจีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียง
ไฮ้ และเสินเจินทีมีให้ ซือเมือเทียบกับตลาดอืน ซึงสามารถนําไปสู่ความผันผวนด้ านราคาทีรุนแรงได้
หน่วยงานกํากับดูแลแห่งชาติและกรอบกฎหมายสําหรับตลาดทุนและบริ ษัทร่วมทุนในประเทศจีนยังอยู่ในขันกําลังพัฒนาเมือเทียบกับประเทศทีพัฒนาแล้ ว
ปั จจุบนั บริ ษัทร่วมทุนทีมีห้ นุ ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินกําลังปฏิรูปโครงสร้ างโดยการแตกหุ้นเพือแปลงหุ้นของรัฐหรื อหุ้นของบุคคลตาม
กฎหมายเป็ นหุ้นทีเปลียนมือได้ โดยมีเจตนาทีจะเพิมสภาพคล่องให้ ห้ นุ จีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจิน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการ
ปฏิรูปดังกล่าวในตลาดหุ้นเซียงไฮ้ และเสินเจินก็ยงั พบเห็นได้
นอกจากนีการทีรัฐบาลจีนควบคุมการแปลงค่าเงินและความเคลือนไหวในอนาคตในอัตราแลกเปลียนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานและผลลัพธ์
ทางการเงินของบริ ษัททีกองทุนลงทุน
เมือพิจารณาปั จจัยทีกล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ราคาหุ้นจีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินอาจปรับตัวลงได้ มากในบางสถานการณ์
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิด้านภาษี ในประเทศจีนมีความเปลียนแปลงอยู่เสมอ และอาจเปลียนแปลงโดยให้ มีผลย้ อนหลัง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นจีนทีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินโดยการลงทุนใน: กองทุนร่วมแบบเปิ ดทีเข้ าถึงหุ้นจีนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซียงไฮ้ และเสินเจินผ่านผู้
ลงทุนชาวต่างชาติประเภทสถาบันทีมีคณ
ุ สมบัติ หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์หรื อตัวR ร่วมลงทุน
ในปั จจุบนั ผู้จดั การการลงทุนไม่มีเจตนาทีจะสํารองเงินค่าภาษีประเทศจีนในส่วนของการลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ทีเชือมโยงกับตลาดจีน หากมีการเรี ยกเก็บ
ภาษี ของประเทศจีนจากกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้ รับผลกระทบในทางลบและนักลงทุนอาจขาดทุนได้
14. ความเสียงจากการลงทุนในบริ ษัทเล็ก
การลงทุนในบริษัทขนาดเล็กนันอาจมีสภาพคล่องน้ อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ในบริ ษัททีมีขนาดใหญ่กว่า หลักทรัพย์ของบริ ษัทเล็กอาจให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
แต่ก็มีความเสียงเพิมเข้ ามา หลักทรัพย์ของบริ ษัทเล็กอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีมีขนาดใหญ่กว่า
15. การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้อนุพนั ธ์อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขของผู้ออกหลักทรัพย์ เงือนไขเหล่านีอาจทําให้ เกิดความล่าช้ าในการใช้ กลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การการลงทุน
เนืองจากข้ อจํากัดในส่วนของผู้ออกหลักทรัพย์ทีซือหรื อขายหลักทรัพย์ทีอ้ างอิงกับหุ้นกู้อนุพนั ธ์ หรื อในการขายคืนและชําระเงินกรณีขายคืนหลักทรัพย์ให้ กองทุน
การลงทุนในหุ้นกู้อนุพนั ธ์อาจไม่มีสภาพคล่องเพราะไม่มีตลาดใดทีรับซือขายหุ้นกู้อนุพนั ธ์ เพือทําตามคําขอ กองทุนต้ องอาศัยคู่สญ
ั ญาทีออกหุ้นกู้อนุพนั ธ์ให้ เสนอ
ราคาเพือยกเลิกส่วนหนึงส่วนใดของหุ้นกู้อนุพนั ธ์ โดยราคานีจะสะท้ อนสภาพความคล่องของตลาดและขนาดของธุรกรรม
16. การลงทุนใน collective investment schemes (CIS)
CIS ทีกองทุนอาจลงทุนอาจมีวนั ทําการน้ อยกว่ากองทุนซึงอาจกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการคืนเงินกรณีขายคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะให้
บริ ษัทจัดการขายคืนหน่วยลงทุนเนืองจากกองทุนไม่สามารถเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นเงินได้ ในกรณีทีกองทุนอ้ างอิงมีวนั ทําการน้ อยกว่าวันทําการของกองทุนและ
หากมีการขอให้ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในวันทําการใด บริ ษัทอาจจําเป็ นต้ องจํากัดการขายคืนหน่วยลงทุนทีเกินกว่า
จํานวนทีระบุเนืองจากกองทุนไม่สามารถเปลียนหน่วยลงทุนในกองทุนอ้ างอิงหรื อหน่วยลงทุนอืนเป็ นเงินสําหรับกรณีการขายคืนในวันทําการได้ ซึงอาจหมายความ
ว่าคําขอขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถทําได้ ในวันทําการนัน แต่จะดําเนินการได้ ในวันทําการถัดไป และ/หรื อวันทําการอืน ข้ อจํากัดนีจะ
บังคับใช้ ตามสัดส่วนเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดทีประสงค์จะขายหน่วยลงทุนคืนได้ รับเงินในสัดส่วนเท่าๆ กัน นอกจากนี กองทุนอ้ างอิงอาจกําหนดข้ อจํากัดในการขาย
หน่วยลงทุนคืนในกรณีทีมีคําขอขายคืนเกินกว่าระดับหรื อร้ อยละของหุ้นในชุดทีออกในวันทําการวันใดวันหนึง อีกทังข้ อจํากัดดังกล่าวของ CIS จะยังกระทบต่อ
ความสามารถของกองทุนในการเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นเงินได้ ทนั เวลา
(CIS หมายถึง การจัดการในลักษณะกองทุนรวม ซึงในต่างประเทศมีการจัดตังในหลายรูปแบบ เช่น trust หรื อ investment company เป็ นต้ น)
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน ในกรณี
ทีมีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเ@ ฮดจ์ ปันผล
ส่ วนที$ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ 5นไป
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
3. หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ตํากว่า 80%
4. หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 2.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ไม่เกิน 20%
5. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี 5
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มี
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
ภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
5.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
5 5 เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
6.1 เป็ นตราสารหนี 5 ทีผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
(1) 10% หรื อ
ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) นํ 5าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%
6.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
6.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.2.1 หรื อ 6.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี 5
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 5น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
7. ทรัพย์สินดังนี 5
7.1 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
(1) 10% หรื อ
7.1.1 เป็ นตราสารหนี 5 ทีผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
5
(2) นํ 5าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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8.

7.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
7.1.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 7.1.3.1 หรื อ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี 5
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้ อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 5น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี 5 ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้ อ 2 ทีจด
ทะเบียนซื 5อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซื 5อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไข
เหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี 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 : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŽ แลกเงินหรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ 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 รับโอนกรรมสิทธิƒมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
5 5 เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี 5
2.1 ตัวŽ แลกเงิน หรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี 5 แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 5ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้ อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 1 และ 2
total SIP ซึงได้ แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี 5ทีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรื อผู้ออกตราสารทีตํากว่าที
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

derivatives ดังนี 5
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
ส่ วนที$ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารหนี 5 ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 5ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี 5ภาครัฐต่างประเทศ)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 5สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนัน5 ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทังนี
5 5 ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนี 5สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหนี 5สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี 5สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี 5สินทางการเงินนันจะต้
5 องเป็ นข้ อมูลทีมีการ
เผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนี 5สินทางการเงินตามที
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง5 แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี 5ของผู้ออกรายนันเป็
5 น
รายครัง5 เว้ นแต่ในกรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี 5โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษทั จัดการราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง5 เว้ นแต่กรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการ
บริษท
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2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี 5
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
5
นรวม หรื อกองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน5
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
5 5นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
5
หักด้ วย มูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)

ไม่ เกิน 4.6545
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 1.0700
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63
0.9993
0.8025
0.0307 (3)
0.1605
0.0056
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
1 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64
1.0008
0.8025
0.0310
0.1605
0.0068
ไม่มี

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65
0.9995
0.8025
0.0310
0.1605
0.0055
ไม่มี

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ไม่เกิน 2.2470
ไม่เกิน 4.6545
ตามทีจ่ายจริ ง

0.9993
-

1.0008
-

0.9995
-

อัตราตาม
โครงการ

รายการที$เรี ยกเก็บ
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง@ หมดที$ประมาณการได้
(2)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบต
ั ิการกองทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
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 ค่าส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง@ หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ@ ขายหลักทรั พย์

ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ@ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ






ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

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

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

เรี ยกเก็บจริง
1 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
1.50
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี
อืนใดแล้ ว
(2) กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ในอัตราร้ อยละ
0.50 ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล
ทังนี
5 5 การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลียนได้ ตามการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
(3) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.0310 โดยมีผลตังแต่
5 วนั ที 4 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
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ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565
PTR = 4.36%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ

% NAV

19,813,513.40

1.75

174.80

0.00

Rate AAA

14,847,963.26

1.31

Rate BBB

4,965,375.34

0.44

1,151,009,908.94

101.61

1,136,199,196.79

100.30

14,810,712.15

1.31

(38,872,992.93)

(3.43)

Rate A+

(11,490,424.63)

(1.01)

Rate A

(6,354,077.10)

(0.56)

Rate AA+

(1,664,280.00)

(0.15)

Rate AA

(19,364,211.20)

(1.71)

809,314.36

0.07

ลูกหนี 5

20,358,477.52

1.80

เจ้ าหนี 5

(18,528,836.88)

(1.64)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(1,020,326.28)

(0.09)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

1,132,759,743.77

100.00

เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH_TH-LONG

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH_TH-LONG
Rate BBB
สัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS

FITCH-LONG

อื$นๆ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ@ ขายล่ วงหน้ า ณ 30 เมษายน 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสัญญา

% NAV

(Notional Amount)

วันครบ

กําไร/ขาดทุน

กําหนด

(net gain/loss)

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

14,886,449.23

0.0067

3 พ.ค. 2565

75,737.08

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

62,638,021.50

(0.1684)

17 มิ.ย. 2565

(1,907,664.54)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

174,338,268.30

(0.8338)

17 มิ.ย. 2565

(9,444,847.46)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสียง

328,589,200.00

(0.6834)

8 ก.ค. 2565

(7,741,699.28)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้ องกันความเสียง

167,870,634.00

(0.5609)

6 พ.ค. 2565

(6,354,077.10)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กรุงไทย

ป้ องกันความเสียง

77,028,150.00

(0.1469)

27 พ.ค. 2565

(1,664,280.00)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ป้ องกันความเสียง

48,671,624.00

0.0771

27 พ.ค. 2565

872,907.98

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ป้ องกันความเสียง

48,663,660.00

(0.0778)

27 พ.ค. 2565

(880,871.98)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ป้ องกันความเสียง

36,412,359.00

0.0283

17 มิ.ย. 2565

320,465.49

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

ป้ องกันความเสียง

36,074,586.00

(0.0581)

17 มิ.ย. 2565

(658,238.49)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

88,687,254.00

(0.2371)

6 พ.ค. 2565

(2,685,592.80)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

155,723,272.00

(0.7941)

27 พ.ค. 2565

(8,995,541.49)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสียง

64,352,361.00

0.0168

17 มิ.ย. 2565

190,709.66

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 29
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ


ตราสารหนีร@ 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

 ตราสารหนีร@ ะยะสัน@
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 เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 30
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สิน@ สุด ณ วันที$ 29 เมษายน 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KF-HCHINAD

-19.30%

-17.27%

-19.22%

-23.95%

2.77%

6.03%

N/A

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(27 เมษายน 2558)
4.12%

ดัชนีชี 5วัด (Benchmark)*

-15.44%

-14.28%

-20.12%

-29.71%

-1.24%

2.62%

N/A

0.88%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

29.92%

33.65%

25.19%

22.12%

20.79%

19.55%

N/A

18.72%

ความผันผวนของดัชนีชี 5วัด

31.41%

34.65%

26.48%

24.63%

23.02%

20.78%

N/A

19.98%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี 5วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Golden Dragon Index ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตรา
แลกเปลียน เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี 5 ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ@ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown): -31.97%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
5 ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ 5นนับตังแต่
5 จดั ตังกองทุ
5
น

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 เมษายน 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช5 วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม5 ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 5ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน5
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง5 นี 5
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิƒ สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หาก
สินค้ าหรื อตัวแปรทีสัญญาซือ5 ขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สินทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจ
ส่งผลให้ การเข้ าทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
กองทุนรวมนี 5ลงทุนกระจุกตัวในประเทศไต้ หวัน และฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 31
ภาคผนวก
ผลการดําเนินงานและข้ อมูลการลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) *

*ข้ อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 32
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$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 นัน5 ต้ องเป็ นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพฤติก รรมที แสดงให้ เห็น ว่าบริ ษั ทจัดการใช้ บริ ก ารของบุค คลนัน5 บ่ อยครั ง5 เกิ นความจําเป็ นเพื อให้ กองทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่า ว
(churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมี
ไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
5 วย
ทังนี
5 5 กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. 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 ปรากฏด้ 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 อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน การเงิน อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ ก า ซึงจะเริ มต้ น ตัง5 แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง5 ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง5 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื 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 องกับการปฏิบตั ิ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
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น) ทีมีอยู่ในบัญชีทงั 5 หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนันกั
5 บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง5
ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
5 5 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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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) ดําเนิ นการอืนใดอัน เป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทํ าให้ ก องทุนหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ มขึ น5 หากมี การดํ าเนิ นการที
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 ไขเพิ มเติมข้ อกํ าหนดเพื อรองรั บการดําเนิ นการตามที บริ ษั ท จัดการได้ ส งวนสิ ทธิ ไว้ ข้างต้ น บริ ษั ท จัดการ (รวมถึงผู้ที
เกียวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
3. การซือ@ ขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนนีค5 วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครัง5 แรก โดยติดต่อ
กับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี
5 5 การซื 5อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่าง
ไปจากการซื 5อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนทีซือ5 กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการให้ บริ การซื 5อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึน5 อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรื อผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการของบริ ษัทจัดการ
และบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีเริ มปิ ด
ประกาศดังกล่าว
ข้ อกําหนดเกียวกับการซื 5อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี 5
3.1 มูลค่าขันตํ
5 าของการสังซื 5อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
5 าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั5 า
เนืองจากการซื 5อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน5 การสังซื 5อขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขันตํ
5 าของการสังซื 5อหน่วยลงทุน มูลค่าขันตํ
5 าของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
5 าของการ
สังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า ซึงอาจแตกต่างจากการซื 5อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงจัดทําโดยบริ ษัทประกันชีวิต
3.2 การซื 5อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผู้ลงทุนสามารถซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทัง5 นี 5 บริ ษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขัน5 ตําในการสังซื 5อหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสังซือ5 หน่วยลงทุน วิธีการในการสังซื 5อ วิธีการชําระเงินเพิมเติม
ตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายทีผู้ลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซื 5อจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสังซื 5อหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจาก
บริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซื 5อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันที
สังซื 5อหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสังซื 5อหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีสังซื 5อดังกล่าว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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3.3 การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจํานวนขันตํ
5 าและเงือนไขที
ระบุในกรมธรรม์ ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขันตํ
5 าทีกําหนดไว้ สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพือนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจตํากว่าทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุ ปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง5 ทังนี
5 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิมเติมตามทีกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารในการขาย ทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับ
ซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีช5 วน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจากบริ ษัทประกัน
ชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
5 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวน
ขันตํ
5 าและเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีสัง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง5 นี 5 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีสังขายคืนดังกล่าว
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริ ษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทัง5 นี 5 เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าทีต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับ
จากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนทีซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงเป็ นไปตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
3.4 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน5 ตํา จํานวนเงินคงเหลือขัน5 ตํา และเงือนไขทีระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์ มทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้
5
องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพือซื 5อหน่วย
ลงทุนของกองทุน เปิ ดอี กกองหนึง (กองทุน เปิ ดปลายทาง) ให้ กับ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ตามเงือนไขที ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
เพือนําไปชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
5 5 การดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี 5
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึงไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึงหรื อหลายกองทุน
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็ นประจําตามคําสังทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
กองทุนหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองทุนหนึงหรื อหลายกองทุนตามเงือนไขทีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรั บสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณี ทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขัน5 ตําทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน
บริ ษั ทประกัน ชีวิต จะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืน ยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันทีได้
ดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณี การสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสังครัง5 แรก หรื อ สรุปส่งเป็ นรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง5 แล้ วแต่กรณี ทังนี
5 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการ
ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล บริษท
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3.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนสังซือ5 /ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทัง5 นี 5 บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยัน
การสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทีสังซื 5อ
หรื อขายคืนดังกล่าว
3.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 5เพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี 5
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิ
5 5น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันทีได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังขายคืนและได้ ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 5เพียงอย่างเดียว เนืองจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสังซื 5อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชือทีแท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
3.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากทีได้ รับ
ข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี
5 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าว
ได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละ 1
ครัง5 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิตีเฮดจ์ ปันผล -
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตำมประกำศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund
1.3. ชื่อย่อ : KF-HCHINAD
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) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษั ท
จัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ และให้ กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะคืน เงินค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลง และหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่
ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
(2) ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่เกิดขึ ้น
จำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสุดท้ ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
จนครบถ้ วน
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 20,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้ น : 1,008,340,142.40 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ ไม่ เกินร้ อยละ 15
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร ทังนี
้ ้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่
เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรซึง่ เท่ำกับ 150 ล้ ำนบำท บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและ
ดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ ำ
(2) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้ กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้ รับกำรจัด สรรจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
(3) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศรวมกันแล้ วเกินกว่ำร้ อยละ 75 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรรให้ สำมำรถนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้ กบั กองทุนได้ โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับเป็ นสำคัญ
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 500.00 บำท
2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 500.00 บำท
2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 500.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 50.00 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 50.00 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ข้ อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
เนื่องจำกกำรซื ้อขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ กำรสั่งซื ้อขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน จำนวนหน่วยลงทุนขัน้
ต่ำของกำรสัง่ ขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ำ่ ซึง่ อำจแตกต่ำงจำกกำรซื ้อขำยหน่วย
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ลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อกำหนดดังกล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผู้ลงทุนทัว่ ไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึง่ เน้ นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง
และไต้ หวัน เพื่อโอกำสได้ รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุนได้
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : FSSA Greater China Growth Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขำยในประเทศ : ไอร์ แลนด์ (IRELAND)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :
กำรกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน
บริษัทจัดกำรอำจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวได้ โดย ณ สิ ้นวันใด อัตรำส่วน
กำรกู้ยืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่กำรเกิน
อัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีกำรในกำรคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก
FSSA Greater China Growth Fund มีกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)
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3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI Golden Dragon Index สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:บริษัทจัดกำรจะใช้ ตวั ชี ้วัดตำมกองทนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนกำรป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่ อเทียบกับ
ค่ำสกุลเงินบำท ณ วันทีค่ ำนวณผลตอบแทน ตำมสัดส่วนกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90 ของมูลค่ำเงิน
ลงทุนในต่ำงประเทศ
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่ อยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่
กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด คำอธิบำยเกี่ย วกับตัวชี ้วัด
และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้
เปรี ยบเทียบในกรณีทผี่ ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อ มูลกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ ำหมำยให้ ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ FSSA Greater China Growth Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตังและบริ
้
หำรจัดกำรโดยบริษัท First Sentier
Investors Global Umbrella Fund plc และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตังตำมระเบี
้
ยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ซึง่ เป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดกำรจะทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลัก
จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่ำงๆ เช่น หยวนจีน ดอลลำร์ ไต้ หวันใหม่ ฮ่องกงดอลลำร์ หรือสิงคโปร์ ดอลลำร์ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่ำว เป็ นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศฮ่องกง ซึง่ ได้ แก่ ประเทศ
ไอร์ แลนด์ หรือประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินหยวนจีน สิงคโปร์ ดอลลำร์ หรือฮ่องกงดอลลำร์ ในภำยหลังก็ได้ โดยถือ
ว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ทำกำรซื ้อขำยและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ ในกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึง่ บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสำคัญ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
โดยส่งจดหมำยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ ยวข้ อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้ ำงต้ นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่ สำมำรถลงทุนได้ ทงผู
ั ้ ้ ลงทุนทัว่ ไป และ/หรือผู้ลงทุนสถำบัน โดยแต่ละคลำสของ
หน่วยลงทุนอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของนโยบำยกำรจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบัตขิ องผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึง่ บริษัท จัดกำร
จะพิจำรณำเลือกลงทุนใน Class I - USD อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตำมควำม
เหมำะสมในภำยหลังก็ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ได้ ระบุในหนังสือชี ้ชวนฯ นี ้ โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ จำกหนังสือชี ้ชวนของกองทุนหลักจำกเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
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2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตำมอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ จะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำมอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
3. ในภำวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำม
อัตรำส่วนทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
4. ในกรณีที่กองทุน FSSA Greater China Growth Fund มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสัญญำของบริษัทที่มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทังหมดมำกกว่
้
ำร้ อยละ 15 ของ NAV ของ
กองทุนหลัก บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำว มีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทัง้ หมดไม่
เกินร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีท่ รำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ยกเว้ น
กรณีที่เกิดจำกปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็ นและสมควรที่ทำให้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรภำยในระยะเวลำข้ ำงต้ น บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ เสร็จ
สิ ้นโดยไม่ชกั ช้ ำ
(2) หำกกำรดำเนินกำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักข้ ำงต้ น มีผลทำให้ กำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่ำ
ร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุน
ต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้ องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรให้ เสร็จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ ำ และจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบต่อไป
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยจะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวม
ได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยและสำรองค่ำใช้ จำ่ ยที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ ำย/เลิกกองทุนตำมข้ อ 4. ข้ ำงต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นำเรื่องกำรลงทุนในหรือมี
ไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมถึงกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ ในช่วง
ดำเนินกำรคัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
5. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือค ้ำประกันกำรจ่ำยเงิน โดย
ภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือภำคเอกชนคุณภำพดี โดยตรำสำรดังกล่ำวได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดังกล่ำวเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้ องได้ รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ เท่ำนัน้
6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้ในประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยุของตรำสำรหรือสัญญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็ นกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรสำรองเงินไว้ สำหรับกำรดำเนินงำน รอกำรลงทุน หรือรักษำ
สภำพคล่องของกองทุน
7. ในส่วนของกำรลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured note) ตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตรำสำรหนี ้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ
ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนสำมำรถมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี ้ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้
(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนัน้
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8. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทังหมด
้
โดยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90
ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุ้นที่กองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้ มีควำมผันผวน เป็ นต้ น หรือในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิด เหตุสดุ วิสยั
หรือมีเหตุผลที่จำเป็ นและสมควร กองทุนอำจไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนของกำรป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ น (Hedge Ratio) ให้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศเป็ นกำรชัว่ ครำวได้ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันทำกำร ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวบริษัทจัดกำรจะ
รำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่กำหนดไว้ ในโครงกำรต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อทรำบโดยพลัน
9. กองทุนอำจจะเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึง่ รวมถึง
กำรป้ องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรทำสัญญำสวอปและ/หรือสัญญำฟอร์ เวิร์ดที่อ้ำงอิง
กับอัตรำแลกเปลี่ยน/ด้ ำนรำคำตรำสำร/อัตรำดอกเบี ้ย ซึง่ พิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้ อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น
แนวโน้ มและทิศทำงรำคำของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กำรออกสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่อ้ำงอิงกับดัชนีอ้ำงอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบ
เชิงลบอย่ำงมีนยั สำคัญของกองทุน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเข้ ำทำธุรกรรมสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น
10. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ไม่เหมำะสม
อีกต่อไป เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้ อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนกำกับดูแลของกองทุน
ต่ำงประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้ กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศ
เป็ นภำระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็ น เป็ นต้ น และ/หรือในกรณีที่กองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัดกำรยัง
ดำเนินกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล
เมื่อปรำกฏกรณีตำมข้ อ 10. ข้ ำงต้ นแล้วมีผลทำให้ กำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีน้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้ องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ด
กรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอำจเป็ นกองทุนที่บริหำรและ
จัดกำรลงทุนโดยบริษทั First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ ำยกองทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำ
ดำเนินกำรในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ ำยเงินทุน ซึง่ อำจส่งผลให้ ในช่วงเวลำดังกล่ำวกองทุนอำจมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1
กองทุนก็ได้
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดย
จะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่ำใช้ จ่ำยและสำรองค่ำใช้ จ่ำยที่
เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ำมี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
ทังนี
้ ้ หำกมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ ำย/เลิกกองทุนข้ ำงต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นำเรื่องกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หน่วย
ลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำรนำ
เงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
11.ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้ แล้ วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุน
รวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้ วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้ อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ ำย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้ นไม่นำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ ในช่วงดำเนินกำร
คัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
12. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดย
ไม่ทำให้ ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุนซึง่ ขึ ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ตลำด โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ถ้ ำมี)
13. เนื่องจำกกองทุนหลักจัดตังเป็
้ นกองทุนรวมตรำสำรทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งไม่ขดั กับระเบียบของ UCITS อย่ำงไรก็ดี โดยปกติตำมเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้ อง กองทุนรวมตรำสำรทุนต้ องมีกำรลงทุนในตรำสำรทุนโดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจำกกองทุนไทยมีลกั ษณะพิเศษเป็ นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้ น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกำศที่ ทน. 87/2558 ได้ อนุญำตให้ กองทุนไทยสำมำรถกำหนด
ประเภทกองทุนตำมชื่อหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึง่ ในกรณีนี ้คือกองทุนรวมตรำสำรทุน
14. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
(14.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(14.2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้ รับคำสัง่ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุ น ทังนี
้ ้
ต้ องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
สรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน :

FSSA Greater China Growth Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่จดั ตังตำมระเบี
้
ยบของ UCITS
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใต้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องของประเทศไอร์ แลนด์ และเป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

วันที่เริ่มเสนอขายกองทุน :

18 ตุลำคม 2545

นโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบำยหลักที่จะลงทุนในตรำสำรทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับตรำสำรทุน ที่ออก
โดยบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในหรือมีรำยได้ จำกประเทศจีน ฮ่องกง และไต้ หวัน ซึง่ จดทะเบียนซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนทำงกำรในประเทศจีน ฮ่องกง
ไต้ หวัน สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ เกำหลี ไทย และมำเลเซีย หรือประเทศที่เป็ นสมำชิกในกลุ่ม
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) อย่ำงน้ อยร้ อยละ 70 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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กองทุนไม่ได้ กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมหรือขนำดของมูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด (Market Capitalisation)
ถึงแม้ กองทุนจะมีกำรกำหนดหลักทรัพย์ที่สำมำรถลงทุนได้ ในระดับภูมิภำค ในบำงขณะกำร
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนโดยผู้จดั กำรกองทุน อำจทำให้ พอร์ ตกำรลงทุนของกองทุนมีกำร
กระจุกตัวอยู่ในบำงประเทศได้
กองทุนจะลงทุนในหุ้น China A Shares ซึง่ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนของ SME, ChiNext และ/
หรือ STAR Boards (ไม่ว่ำจะเป็ นกำรลงทุนโดยตรงผ่ำนตลำดหลักทรัพย์จีนภำยใต้ โครงกำร
QFII , กำรลงทุนโดยตรงผ่ำนตลำดหลักทรัพย์จีนด้ วยสกุลเงินหยวนภำยใต้ โครงกำร RQFII ,
กำรลงทุนโดยตรงผ่ำนระบบ Stock Connects, และ/หรือกำรลงทุนทำงอ้ อมผ่ำน equity
linked หรือ participation notes และ collective investment schemes) รวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในหุ้น China A Shares ผ่ำนโครงกำร QFII และ RQFII รวมกันน้ อย
กว่ำร้ อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้น China B Shares (โดยกำรลงทุนโดยตรง) ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธุ์ทำงกำรเงิน (FDIs) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรป้ องกันควำม
เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน แต่จะไม่ลงทุนใน FDIs มำกจนเกินไปหรือ
ลงทุนใน FDIs เป็ นหลัก เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์กำรลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนไม่มีควำม
ตังใจที
้ ่จะใช้ ประโยชน์จำกโอกำสกำรลงทุนใน FDIs เพื่อกำรลงทุนของกองทุนแต่อย่ำงใด
ตัวชีว้ ัด (Benchmark) :

ดัชนี MSCI Golden Dragon Index

อายุโครงการ :

ไม่กำหนด

บริษัทจัดการกองทุน :

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษา
ทรัพย์ สินของกองทุน:
เว็บไซต์ :

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
สำมำรถดูข้อมูลหนังสือชี ้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์:
www.firstsentierinvestors.com

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก FSSA Greater China Growth Fund, Class I – USD
1. ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Investment Management Fee)

ไม่เกิน 3.00 (ปั จจุบนั เรียกเก็บ 1.50*)

(2) ค่ำธรรมเนียมผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและกำรดำเนินกำร (Custodian and
Administrator Fee)

ปั จจุบนั เรียกเก็บ 0.0455 ทังนี
้ ้ จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมผู้เก็บรักษำทรัพย์สินได้ ไม่เกิน 0.45

หมายเหตุ:
1)* กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผลใน
อัตรำร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่ำเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้ ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไช
น่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล ทังนี
้ ้ กำรคืนค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวอำจปรับเปลี่ยนได้ ตำมกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุน หลัก (ถ้ ำมี)
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2) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล จะเป็ นผู้รับเงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ได้ รับจำกตัวแทนกำรขำยหน่ว ยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ ำมี)
โดยจะนำเงินดังกล่ำวเก็บเข้ ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน
ควำมเสี่ยงในหลักทรัพย์ของกองทุนขึ ้นอยู่กบั ควำมผันผวนตำมปกติของตลำดและควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่พบได้ ทวั่ ไปในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่ น มูลค่ำ
ของหลักทรัพย์ประเภททุนจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละวันตำมธุรกรรมของบริษทั และสภำวะทัว่ ไปของตลำดและเศรษฐกิจ มูลค่ำกำรลงทุนและรำยได้ จำก
กำรลงทุนรวมทังมู
้ ลค่ำทรัพย์สินสุทธิของหุ้นสำมำรถลดลงหรือเพิ่มขึ ้นได้ ซงึ่ หมำยควำมว่ำนักลงทุนอำจสูญเงินได้ เช่นกัน กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินหรือกำรแปลงค่ำเงินจำกสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึง่ อำจทำให้ มลู ค่ำกำรลงทุนสูญเสียไปหรือเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกนั กลงทุนอำจต้ อง
ชำระเงินค่ำบริกำรจองซื ้อหน่วยลงทุน นักลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด
ตลำดกำรเงินที่มลู ค่ำกำลังลดลงนันอำจมี
้
ควำมผันผวนเพิ่มขึ ้น รำคำตลำดในสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจไม่เป็ นไปตำมที่วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผลสนับสนุน
หรือที่คำดกำรณ์ไว้ ในระยะยำว และอำจถูกควบคุมโดยควำมเคลื่อนไหวในตลำดที่มีขนำดใหญ่ซงึ่ เป็ นผลมำจำกปั จจัยระยะสัน้ มำตรกำรป้ องกันกำรเก็ง
กำไร หรือเหตุผลอื่นๆ ควำมผันผวนในตลำดที่มีควำมรุนแรงมำกพอในบำงครัง้ สำมำรถทำให้ พื ้นฐำนกำรลงทุนที่ดีในตลำดหรือในหุ้นนันๆ
้ อ่อนตัวลงได้
ดังนันสิ
้ ่งที่คำดกำรณ์ไว้ ในกำรลงทุนอำจไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังไว้
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ในบำงกรณี กองทุนอำจไม่สำมำรถซื ้อหรือขำยทรัพย์สินได้ ทนั เวลำ และ/หรือในรำคำที่เหมำะสมเพรำะไม่ใช่หลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่กองทุนลงทุนจะเป็ น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์หรือได้ รับกำรจัดอันดับซึง่ หมำยควำมว่ำหลักทรัพย์นนอำจมี
ั้
สภำพคล่องต่ำ นอกจำกนี ้ หุ้นหรือ หน่วยลงทุน
ในกำรลงทุนในสินทรัพย์อ้ำงอิงบำงตัวอำจไม่สำมำรถซื ้อขำยได้ บ่อยและซื ้อขำยได้ ในปริมำณน้ อยกว่ำสินทรัพย์อ้ำงอิงประเภทอื่นๆ หำกเกิดกรณี
ดังกล่ำว กองทุนอำจมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระเงินเมื่อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและอำจไม่ได้ รับเงินคืนเมื่อถึงเวลำที่ต้องกำร
4. ควำมเสี่ยงด้ ำนสกุลเงิน
กำรลงทุนของกองทุนอำจดำเนินกำรในหลำยสกุลเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอำจขึ ้นอยู่กบั ควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนเนื่องจำก
สถำนะของสกุลเงินที่กองทุนถืออยู่นนอำจไม่
ั้
สอดคล้ องกับสถำนะหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ ดังนันผู
้ ้ จดั กำรกำรลงทุนอำจใช้ ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนในมูลค่ำของหลักทรัพย์ในพอร์ ตกำรลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่ำของหลักทรัพย์อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน กำรลงทุน
ดังกล่ำวต้ องคำนึงถึงควำมเสี่ยงบำงประกำรซึง่ นอกจำกควำมเสี่ยงอื่นๆ แล้ วยังรวมถึงสมดุลและควำมไม่สมดุลในกำรซื ้อขำยและนโยบำยเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้ อง อัตรำแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมำะสม ควำมผันผวนในอัตรำแลกเปลี่ยน กำรออกระเบียบควบคุมตลำดหลักทรัพย์โดยรัฐบำล ภำษีหกั ณ ที่จ่ ำย
ข้ อจำกัดในกำรเคลื่อนย้ ำยกองทุนหรือทรัพย์สินอื่น นโยบำยของรัฐบำลในส่วนของกำรแปรรูปกิจกำรเอกชนมำเป็ นของรัฐ ปั ญหำทำงกำรเมือง และกำร
เวนคืนทรัพย์สิน กำรเรียกเก็บภำษีจำกผู้มีรำยได้ สงู และควำมไม่มนั่ คงทำงกำรเมืองหรื อเศรษฐกิจ
บริษัทอำจใช้ เทคนิคกำรป้ องกันควำมเสี่ยงเพื่อกำจัดควำมเสี่ยงที่กองทุนมีในส่วนของสกุลเงินหลักแต่ก็อำจไม่สำมำรถทำได้ หรือไม่เหมำะสมที่จะทำได้
ในทุกกรณี
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนเฉพำะกลุม่
กำรลงทุนเฉพำะกลุ่ม ตลำด หรือภูมิภำค โดยกำรลงทุนในขอบเขตที่กำหนดเฉพำะเหล่ำนี ้อำจส่งผลให้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกำรลงทุนในตลำด
อุตสำหกรรมตลำด หรือภูมิภำคที่มีควำมหลำกหลำย
6. ควำมเสี่ยงด้ ำนภำวะเงินเฟ้อ
อัตรำเงินเฟ้อสำมำรถส่งผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำกำรลงทุนของท่ำนได้
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ทังนี
้ ้ สำมำรถดูควำมเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ ที่หวั ข้ อ “ควำมเสียงของกองทุนหลัก” ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
หมายเหตุ:
(1) ข้ อควำมในส่วนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้ ถกู คัดเลือกมำเฉพำะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมำจำกต้ นฉบับภำษำอังกฤษ
ดังนัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ ถือตำมต้ นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึง่ บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร
ให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
• ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่ครบถ้ วนเป็ นไป
ตำมประกำศ ได้ แก่
1. ตรำสำรหนี ้ในประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตรำสำร Basel III)
1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.5 ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรหนี ้ตำม 1.1 – 1.7 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo)
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives)
ประเภทสินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อ
หลำยอย่ำงดังนี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
(2) อัตรำดอกเบี ้ย
(3) อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
• ประเภทของหลักทรั พย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในต่ างประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่ครบถ้ วนเป็ นไป
ตำมประกำศ ได้ แก่
1. ตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตรำสำร Basel III)
1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.5 ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
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1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรหนี ้ตำม 1.1 – 1.7 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกต่ำงประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (derivatives) ในต่ำงประเทศ
ประเภทสินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อ
หลำยอย่ำงดังนี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
(2) อัตรำดอกเบี ้ย
(3) อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
• อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ:
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ที่ประกำศกำหนดในปั จจุบนั และ/หรือที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต เว้ นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนเป็ นกำรเฉพำะ
ดังต่อไปนี ้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำร
จะลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 10%

2.

หน่วย CIS ต่ำงประเทศ

โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำ 80%

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.

ทรัพย์สินดังนี ้
1.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้
1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12
เดือน
1.3 total SIP ตำมข้ อ 3 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
1.3.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วน
กำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity
limit) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%
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2.

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 20%

3.

total SIP ซึง่ ได้ แก่
3.1 ทรัพย์สินตำมข้ อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3.2 ตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำสำรและ/หรือผู้ออกตรำ
สำรที่ต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนมีนโยบำยลงทุนซึง่ จะส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้ อนี ้จะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ

7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินและ/หรือจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่ำที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่ กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำร
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ในกรณีที่กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องกำร
ขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ จะขำย
คืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำทีป่ รำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำ
กว่ำที่กำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน:
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุ นมีคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ ขำยคืนนันได้
้ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ำ่ และ/หรื อปรับลดมูลค่ำ
ขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนั กงำนของ
บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน ตำมวันและเวลำในข้ อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้ องแล้ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ขำยคื นหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่
ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรั บซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซื ้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 14.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัด
มำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แ ล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนั กงำนของ
บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้ อ “กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภำยใน 2 วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 4 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ องภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ น้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ซึง่ บริษทั จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริ กำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่
ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวน
หน่วยได้ ตำมปกติ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 14.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 14.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่ บริษัท
จัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ ในกำรคำนวณ
รำคำรับซื ้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้ เพิกถอนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรั บซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้ อง
7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : ทุกวันทำกำรซื ้อขำยของกองทุน
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้สนใจสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผู้สนับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร ได้ ทกุ วันทำกำรซื ้อขำย
ภำยในเวลำ 14.30 น. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ เพิ่มมำกขึ ้น ซึง่ จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำ
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ด
ประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนข้ อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำย และ/หรื อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อย
กว่ำ 5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ให้ โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงิน
ฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ใน
กำรรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ ำหำกบริษทั จัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีทไี่ ด้ แจ้ งไว้ ไม่ว่ำด้ วยกรณีใดๆ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนั บสนุนอื่น ซึง่
สำมำรถรับได้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อม
เพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำร
จัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ
ทังนี
้ ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ ไขเพิ่มเติมใน
ภำยหลัง โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรและถือว่ำได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ข้ อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิตได้ ตำมจำนวนขันต
้ ำ่ และเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม์ ซึง่ อำจแตกต่ำงจำกจำนวนขันต
้ ่ำที่กำหนดไว้ สำหรับกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
(1) กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ อำจส่งคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่ำขำยคืนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวอำจตำ่ กว่ำที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษทั ประกันชีวิตจะสรุปค่ ำใช้ จ่ำย
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ดังกล่ำวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้ จ่ำยล่ำสุดได้ ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่
บริษัทประกันชีวติ จะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อำจกำหนดเงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรนำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับจำกบริษัทประกันชีวิต ภำยใต้ กรอบระยะเวลำกำร
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกำหนดในหนังสือชี ้ชวน และคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้ รับเอกสำรหลักฐำนจำกบริษัท
ประกันชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริษัทประกั นชีวิต
ตำมจำนวนขันต
้ ่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(2) กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดกำรจะ
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริษัทประกันชีวติ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและ
รำคำหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวติ มีหน้ ำทีต่ ้ องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ รับจำกบริษทั จัดกำรให้ กบั ผู้ลงทุนทีซ่ ื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำร
จัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรชำระรำคำ
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ทจัดกำร
จะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณี ที่เข้ ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1. (1) หรื อกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง

11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ว หรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้
กระทำได้ ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นัยสำคัญ
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(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ซื ้อขำย
ในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่ำร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริ ษทั
จัดกำร และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นกำรหยุดรับ คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจั ดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ ำ ซึง่ ให้ กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน
หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม
ข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ ำ ยก่อนวัน
รำยงำนนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซื อ้ คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ย นหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึง
กำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
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11.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ และ/หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่ วครำว
หรือถำวรก็ได้ ตำมที่บริษทั จัดกำรเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรใช้ สิทธิปิดรับคำสัง่ ซื ้อและ/หรือคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะประกำศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนันถื
้ อหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริ ษัทหรือห้ ำงหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้ เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ ำไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
11.7 บริษัทจัดกำรหรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสัง่ ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื ้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสัง่ ดังกล่ำวอำจเข้ ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรื อกำรก่อกำรร้ ำย หรือเข้ ำข่ำยบุคคลที่ บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
11.8 บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชัว่ ครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้ นทำงต่ำกว่ำจำนวนขันต
้ ่ำทีบ่ ริษัทประกันชีวติ กำหนดในกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ

13. เงือนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุ นไม่อำจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริ กำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ ำมี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับ
แต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล

10/05/2022

Page 21

14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยจะจ่ำยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลนัน้ และ/หรือ
จ่ำยจำกกำไรสะสมในอัตรำที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่ทำให้ กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้ พิจำรณำดังกล่ำวข้ ำงต้ นในแต่ละ
งวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลน้ อยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทุน
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และอัตรำเงินปั นผลของกองทุน ด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะทีผ่ ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้ งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับ
กำรร้ องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อ
และที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้ รับเงินปั นผลซึง่ ถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินซึง่ ต้ องนำไปคำนวณ
ภำษี

15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมดข้
้
ำงต้ น ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้ อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
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15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
(2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิ ละข้ อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทังกำรจั
้
ดทำรำยงำนใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้ น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพือ่ กำรรับชำระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้ จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึ ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงใน
ั้
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ ได้ มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้ องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เกีย่ วข้ องกับกำรป้ องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้ จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่น
ใดเพื่อให้ กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้ น
(6) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือ ทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตำมที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ โดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ไม่
เกินร้ อยละ 1.0700 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือ
ทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้ จ่ำยในส่ว นที่ยงั ตัดจ่ำย
ไม่หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(8) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั กิ ำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สิน
ทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อ งกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
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15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
เข้ ำกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรั บซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ำมี)
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้ บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้ บริกำรบัตร ATM ให้ เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน จะ
คำนวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนันๆ
้
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิด
ค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร และได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำวอย่ำงทัว่ ถึ ง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้ น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 15.5.1.1 ข้ ำงต้ นแล้ ว
15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้ องคำนึ งถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดกำร ทังนี
้ ้ ตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ รับมติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้ หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึง่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรใช้ และกำรตรวจสอบข้ อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ ข้อมูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ ข้อมูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้ อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้ รำคำปิ ด (close) ทีป่ ระกำศบนหน้ ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลและสำมำรถใช้ อ้ำงอิงได้ ภำยใต้ ควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ ำงต้ น จะต้ องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ ในกำรคำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำ
กำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำร
ถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
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(2) ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เข้ ำถึงได้ ง่ำยและทัว่ ถึง และภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำก
ข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
ทังนี
้ ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้ อ (2.1) - (2.4) ข้ ำงต้ นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้ อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกับวันหยุดทำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้ องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่เป็ นเหตุให้ กองทุน
ไม่ได้ รับข้ อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้ บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
บริษัทจัดกำรได้ รับข้ อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้ อมูลดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพ ย์สิน
สุทธิฯ
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อ 16.2 ข้ ำงต้ น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่ วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้ น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
เป็ นไปตำมประกำศ
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน เมษำยน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษำยน 2559
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะระบุวนั ที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนวันที่ เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลำบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรโดยระบุวนั ที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภำยหลังใน
โอกำสแรกที่ทำได้ และถือว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้
หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำม
ในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ ถือ
ว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดกำร
กองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
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 หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้ รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกีย่ วกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ให้ บริกำรด้ ำนข้ อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4. รับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนี ้ด้ วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสัง่ ซื ้อ-ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้จดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ ขอบเขต หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตังเปลี
้ ่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้ อ "วิธีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้ มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้ อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือ หน่วย
ลงทุน และตังอยู
้ ่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทำไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ใน
หัวข้ อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้ อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุ นรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" (ถ้ ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล
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2.2.11. จัดให้ มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นันในแต่
้
ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีว่ำด้ วยกำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำ
เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
นันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำไว้ ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชี ้ชวนใหม่ ให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั
ถัดจำกวันสิ ้นปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้ อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้ มีเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรแจกจ่ำยข้ อ มูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้ อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนตรวจดู
หรือร้ องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซื ้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4. จัดให้ มีและเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้ อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซื ้อคืนด้ วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
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2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรื อยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรรแล้ ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน รั บซื ้อ
คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. กำรแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
2.5.1. จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้ งให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนันโดยไม่
้
ชักช้ ำ
2.5.3. แจ้ งหรื อขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับกำรจั ดกำร
กองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมโครงกำรและข้ อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือ
ว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสัง่ ของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-626-4537
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์” ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำรจัดตังและด
้
ำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ้ยจำกหลักทรัพย์ เงินได้ จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงิน ฝำก และ
หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ ำตำมสมควร
(4) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย กำรจองซื อ้
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่ อของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษทั จัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูล ค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืน รำคำขำยหน่วยลงทุน และกำรคำนวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่ำถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพ ย์สิน
ตำมปกติทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมคำสัง่ ซื อ้ หรือ
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน แล้ วแต่กรณีตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้ งกำรเลื่ อนกำหนด
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
(10) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผู้จดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้ บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนหรื
ั ้ อภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้น
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้ วแต่กรณี
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(11) ดูแลให้ บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิกำรให้ เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใต้ มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจัดกำรมิได้
ปฏิบตั ิตำมให้ แจ้ งบริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ป ฏิบตั ิ
หน้ ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(12) ดำเนินกำรฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ ว หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู ำระบัญชี
กระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ
(15) ให้ ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจัดกำร
(16) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุน
อำจใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้ เงื่อนไขสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้ รับ
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้ อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันหรือน้ อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้ งให้ อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้ สอดคล้ องกับประกำศคำสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลเป็ นกำร
เพิ่มภำระหน้ ำที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ ำที่ดงั กล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่ งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้ องให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
้ ้กำรบอกเลิกสัญญำจะต้ องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ วให้ บริษัทจัด กำร
แจ้ งกำรแก้ ไขดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหำกผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้ กระทำได้ ต่อ เมื่อบริษัท
จัดกำรได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่
มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 02-626-4537
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และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รั บฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้ น และ/หรือ ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
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. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุน
รวม
หมายเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่
เป็ นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับกำรแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนทีป่ ฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่ก่อนแล้ ว
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้สนับสนุน
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผู้สนับสนุนตำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคื นหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้ บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซื ้อ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้ แก่
บุคคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้ บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ในหัวข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้ วผู้โอนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
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(3) หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้ อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้ องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผู้รับโอนต้ องกำรได้ ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องกำรขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อ ยแล้ว
13.4. ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับ
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนันเป็
้ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัด กำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำรจัดกำร
และ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุม
ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ว ยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้ องติดตำมด้ วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิ นทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้ องมีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดกำรผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
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สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผู้เอำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้ รับกรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรในส่วนของ
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้ รับคำสัง่ ขำยคืนและได้ ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เพียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสัง่ ซื ้อและขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้ จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้ รับข้ อมูลกองทุนอำจล่ำช้ ำกว่ำได้ รับจำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ นต้ น
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย

14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้ เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
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ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซื ้อ ซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ
จำนวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณีกำรซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนัง สือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่ อ (email address)
ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ข้ อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ซื ้อ/ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้ แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทีส่ งั่ ซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยัน
กำรสัง่ ซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทีส่ งั่ ซื ้อ
หรือขำยคืนดังกล่ำว
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ รับคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจัดกำร
หรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อ ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้ อยแล้ ว และให้ ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐำนในกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุ นให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะถือ
ว่ำถูกต้ องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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14.2.3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่
ได้ รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
โดยให้ เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่
ได้ รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้ อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทำกำรทักท้ วงข้ อผิดพลำดภำยใน 7
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ อ้ำงอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และอัตรำเงินปั นผลของกองทุน ด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้ งผู้ดแู ลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ร ะบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับ
กำรร้ องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อ
และที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ด บัญชีกองทุน
หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้ รับเงินปั นผลซึง่ ถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินซึง่ ต้ องนำไปคำนวณ
ภำษี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่ วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่ า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล

10/05/2022

กรณีท่มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
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เห็นว่ าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อ NAV ของ
กองทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง หรือไม่
สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2)
1. กำรกำหนดให้ เป็ น
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำ
สำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 เว้ นแต่บริษัท
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ ว

1.2 อำจกำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรื อ
ลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ก็ได้
หรือเมื่อปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล

2. กำรแจ้ งต่อสำนักงำน

ข้ อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง เงินสำรอง (ถ้ ำมี) และวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ แล้ วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0

3. กำรจัดให้ มีข้อมูล

จัดให้ มีข้อมูลตำม 2. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อ
คืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยของกองทุน ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรแจ้ ง
สำนักงำนเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 30 วันด้ วย

-

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ มีกำรกำหนดผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นไว้ ในข้ อผูกพัน
(2) ต้ องได้ รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย เช่น ค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้ น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้ มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนี ้เกิดขึ ้น
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันขำดสภำพคล่
้
อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเกรทเทอร์ ไชน่ำอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล

รายละเอียด
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1. แจ้ งข้ อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้ รับทรัพย์สินมำ

ข้ อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น พร้ อมทังรำยละเอี
้
ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ รับโดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้ อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น

2. เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้ แจ้ งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้ มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ ในกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ ว ให้ บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้ รับทรัพย์สินนันมำว่
้ ำ
กองทุนได้ รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ ระบุไว้ ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับมำจำกกำร
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้ องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้ องนำทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
ได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคม
กำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันสำมำรถลงทุ
้
นได้ บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันไม่
้ สำมำรถลงทุนได้ บริษัทจัดกำร ต้ อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องเป็ น 0 ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้

6. คืนเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

6.1 ให้ บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้ แจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
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นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้ เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้
หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้ วน
แล้ ว และปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับ
ภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ต่อเมื่อได้ ระบุรำยละเอียดไว้ ในข้ อผูกพันแล้ ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับชำระหนี ้ตำมตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน

18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
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19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถื อหน่วยลงทุน (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้ องได้ รับ มติเสียงข้ ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุน แต่ละชนิด
ที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้ งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วนที่
แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรือ มติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
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ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริษทั (ถ้ ำ
มี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้ แล้วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีข่ องตน
22.1.3. เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ เเล้วทังหมดของ
้
โครงกำรจัดกำรให้ เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
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22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้ งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำ
ได้ เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำมข้ อ 22.2.3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิก
กองทุน และเมื่อได้ ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้

23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนี ้สิน และค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชี
กองทุนรวมให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ วให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ หรือในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้ นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเกรทเทอร์ ไชน่ าอิควิต้เี ฮดจ์ ปันผล -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

