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หนังสือชีช้วนส?วนขAอมูลกองทุนรวม 

กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทางดAานสุขภาพ (Healthcare Sector)  
จึงมีความเสี่ยงท่ีผูAลงทุนอาจสญูเสยีเงินลงทุนจํานวนมาก 

   สําหรับรอบระยะเวลาบัญชปีQท่ี 5  สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2567 



หน้า 1 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุที�เน้นลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที�มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงใน
หมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) ประเภทรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน : 

1.  กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื�อ JPMorgan Funds - 
Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD (“กองทุนหลัก”) ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ประกอบธุรกิจ
ดแูลสขุภาพ ทั =งนี = กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทุนรวมที�จดัตั =งและจดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้การกํากับดูแลของ 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ�งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
มิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลกัจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
หลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ เงินปอนด์องักฤษ ยูโร เยนญี�ปุ่ น เป็นต้น ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกุลเงิน
สิงคโปร์ดอลลาร์ สกุลเงินยูโร ฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินอื�นใดในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงสกุลเงินที�ใช้ในการซื =อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ�งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคญั บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุน และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ�ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ�งสามารถลงทนุได้ทั =งผู้ลงทนุทั�วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทนุอาจ
มีความแตกต่างกันในเรื�องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ�งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือก
ลงทุนใน Class C (acc) USD (เป็น Class ที�เสนอขายให้กับนักลงทุนทั�วไป ซึ�งทําการซื =อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปัน
ผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั =งนี = เพื�อประโยชน์ของ
กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ�งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (รายละเอียดของประเภทของ Share 
classes สามารถดเูพิ�มเติมได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  

2.  กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั =งนี = การดํารงสดัส่วนการลงทุน
ดงักล่าว และตามข้อ 1. มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งแรกโดยนับตั =งแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  

3.  เงินลงทุนส่วนที�เหลือทั =งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี = และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจลงทุนในตราสารหนี =ที�มีอันดับ
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี =ที�ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยขึ =นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จดัการกองทนุ ทั =งนี = กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที�มีสญัญาซื =อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  

4.  กองทุนจะทําสญัญาซื =อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั =งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงิน
ลงทนุในต่างประเทศ  

5.  กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) โดยขึ =นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/
อตัราดอกเบี =ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที�
ลงทุน การออกสัญญาซื =อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญของกองทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื =อขายล่วงหน้า เป็นต้น  

6.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว้ หรือไม่สามารถ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจดัการยงั
ดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  



หน้า 2 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์
เอฟเอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท JPMorgan 
Asset Management (Europe) S.à r.l.  หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั =งเดียว หรือทยอย
โอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะ
ดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของ
กองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั =งหมดของกองทุน ทั =งนี = หากมีการ
ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

7.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี = บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุหลกันั =น  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี =  

(1)  แจ้งเหตทุี�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจดัการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

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

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

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ที�สนใจจะลงทุนเพื�อให้ผู้ ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

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

8.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 

9.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ =น ทั =งนี = ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ =นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

10.  เนื�องจากกองทุนหลักจัดตั =งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ�งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึ�งไม่ขดักับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที�เกี�ยวข้อง กองทนุรวมตราสารทนุต้องมีการลงทุนในตราสารทนุโดยเฉลี�ยรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื�องจากกองทุนไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ�งเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ประกาศที� ทน. 87/2558 ได้อนญุาตให้กองทนุไทยสามารถกําหนดประเภทกองทนุตามชื�อ
หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได้ ซึ�งในกรณีนี =คือกองทนุรวมตราสารทนุ 

11.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี =รวมด้วย ทั =งนี = โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(11.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(11.2)   ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั =งนี = ต้อง
ไม่เกินกว่า 10 วนัทํากา 

 

 

 

 



หน้า 3 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบเกี�ยวกับกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก): 

ชื�อกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class C (acc) USD 

(1) เป็น Class ที�เสนอขายให้กบันกัลงทนุทั�วไป 
(2) ทําการซื =อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วันที�เริ�มเสนอขายกองทุน  2 ตลุาคม 2552 

วันทาํการซื Dอขาย  ทกุวนัทําการซื =อขายของกองทนุ 

วัตถุประสงค์การลงทุน เพื�อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทนุในบริษัทเวชภณัฑ์ เทคโนโลยีชีววิทยา บริการด้านการดแูลสขุภาพ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และชีววิทยาศาสตร์ (“บริษัทที�ประกอบธุรกิจดแูลสขุภาพ”) ทั�วโลก 

นโยบายการลงทุน • กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ อย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพย์สินของ
กองทนุ (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) โดยผู้ออกหลกัทรัพย์นั =นอาจตั =งอยู่ในประเทศใดก็ได้ รวมถึง
ประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
• ผู้จัดการลงทุนจะประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านสิ�งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (รวมถึงนโยบายด้าน

บญัชีและภาษี การเปิดเผยข้อมลูและการสื�อสารของผู้ลงทนุ สิทธิของผู้ ถือหุ้นและค่าตอบแทน) ที�มีต่อกระแสเงิน
สดของบริษัท ซึ�งอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยดังกล่าวเมื�อเทียบกับผู้ออกตราสารรายอื�น ทั =งนี = การ
พิจารณาดงักล่าวไม่ได้เป็นข้อสรุป และกองทนุอาจจะซื =อและคงไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ของผู้ออกตราสารดงักล่าวได้ 
• กองทนุอาจถือครองตราสารหนี = เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริมไว้ในกองทนุก็ได้ 
• กองทุนอาจลงทุนในหลักท รัพย์ภายใต้กฎเกณ ฑ์ Undertaking Collective Investment in Transferable 

Securities (“UCITS”) และ Undertaking Collective Investments (“UCIs”) อื�นๆ ก็ได้  
• กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกลุเงินอื�นใด และอาจจัดให้มีการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน 

หรืออาจจดัการลงทนุดงักล่าวโดยอ้างอิงกบัดชันีชี =วดัของกองทนุ  
• กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื�อการป้องกันความเสี�ยงและเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทนุ 

ดัชนีชี Dวัด (Benchmark) ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต์ สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี =ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์: 
www.jpmorganassetmanagement.com  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD 

1. ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Dอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการและที�ปรึกษาการลงทนุ (Management and Advisory Fee)  0.80% 

(2) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการปฏบิตัิการและจดัการกองทนุ (Operating and Administrative Expenses)  ไม่เกิน 0.20% 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั =งหมด (Ongoing Charge) 1.00% 

หมายเหต ุ: 

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจัดแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ 
ดงันั =น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 
 

  



หน้า 4 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน  
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD (กองทุนหลัก)* 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ วนัที� 31 มกราคม 2566 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
 
  



หน้า 5 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทนุมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1.  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ชื�อย่อ: KFHHCARE-A):  เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทั�วไป ที�ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

2.   หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื�อย่อ: KFHHCARE-D): เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ที�ต้องการรับรายได้สมํ�าเสมอจากเงินปันผล ทั =งนี = ผู้ลงทนุประเภทนิติ
บคุคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 

3.   หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ชื�อย่อ: KFHHCARE-I): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที�เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที�บริษัทจัดการกําหนด ที�ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) ทั =งนี = บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนด เปลี�ยนแปลง และ/หรือเพิ�มเติมผู้ลงทนุที�เป็นนิติบคุคล กลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั
ได้ โดยบริษัทจดัการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

รายละเอียดเพิ�มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอื�นๆ ที�ยงัไม่ได้เปิดให้บริการ ซึ�งคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว และ/หรือแจ้งวนัที�เริ�มเปิดทําการขายชนิดหน่วย
ลงทนุ ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. ลักษณะที�สําคัญของกองทุนรวม 

กองทุนรวมตราสารทุนที�เน้นลงทุนแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที�มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด
อตุสาหกรรม (Sector Fund) และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

4.  ผลตอบแทนที)ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน  

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั : โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ =นของ
หลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ  

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : โอกาสที�จะได้รับรายได้สมํ�าเสมอจากเงินปันผล ทั =งนี = ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หาก
ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

3,000 ล้านบาท หรือ 300 ล้านหน่วย 

6. วิธีการสั�งซื Dอ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั�งซื Dอหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี =ชวน ใบคําสั�งซื =อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที�บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื =อคืนหน่วย
ลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั�งซื =อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื =อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื =อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั =งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี =  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึ�งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  
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ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั =งแต่ 2 คนขึ =นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั =น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั =งนี = จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซื =อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั Dนตํ�าของการสั�งซื Dอหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าขั Dนตํ�าของการสั�งซื Dอ 
ครัDงแรก ครัDงถัดไป 

ชนิดสะสมมลูคา่ (KFHHCARE-A) 500 บาท 500 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D) 500 บาท 500 บาท 
ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (KFHHCARE-I) ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื =อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ�งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั�งซื =อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที�................ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี�ยนแปลงมลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งซื =อครั =งแรก มลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งซื =อครั =งถดัไป ได้ในอนาคต 
เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั�งซื =อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื Dอขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.  

(1.4)  ช่องทางการสั�งซื Dอและการชําระเงินค่าสั�งซื Dอหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื Dอผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้สั�งซื =ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื =อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื =อหน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า” (กรณีสั�งซื =อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFHHCARE-A”) หรือ “บัญชีจองซื =อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล” (กรณีสั�งซื =อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล “KFHHCARE-D”) 
หรือ “บญัชีจองซื =อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบนั” (กรณีสั�งซื =อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั “KFHHCARE-I”) ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซื =อหน่วยลงทนุ บลจ. 
กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี =แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�
บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กรณีสั� งซื Dอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืน
หน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ลงทนุที�ได้สมคัรการใช้บริการซื =อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื =อหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนี =ได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื =อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื =อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื =อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั�งซื =อหน่วยลงทนุนั =น โดยผู้สั�งซื =อสามารถใช้บริการสั�งซื =อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

ผู้สั�งซื =อหน่วยลงทุนที�ได้ชําระเงินค่าสั�งซื =อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั�งซื =อหน่วยลงทนุและขอเงินค่าซื =อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื =อหน่วยลงทุนได้เมื�อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 
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(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื Dอหน่วยลงทุน 

ผู้สั�งซื =อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที�สั�งซื =อ หลงัจากที�บริษัทจัดการได้รับใบคําสั�งซื =อที�ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที�มีการสั�งซื =อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื =อก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที�ได้รับรายการซื =อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั�งซื =อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั�งซื =อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนที�สั�งซื =อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั�งซื =อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั =งนี = บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั =งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื =อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร 
พร้อมดอกเบี =ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื =อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื =อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั Dนตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าขั Dนตํ�าของการสั�งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ 
ในบัญชีขั Dนตํ�า 

ชนิดสะสมมลูคา่ (KFHHCARE-A) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHHCARE-D) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 
ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (KFHHCARE-I) ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ในกรณีที�การสั�งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ�ากว่าที�กําหนด หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทั =งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั =น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุตํ�ากว่าที�กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื =อคืนหน่วยลงทนุทั =งหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี�ยนแปลงมูลค่าขั =นตํ�าของการสั�งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั =นตํ�าของการสั�งขายคืน มลูค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั =นตํ�า จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั =นตํ�าได้ในอนาคต เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(2.2) วันและเวลาการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั�งขายคืนได้ ทุกวันทาํการซื Dอขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจัดการกําหนด ทั =งนี = บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณากําหนดวนัที�มิใช่วนัทําการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม ซึ�งบริษัทจัดการจะกําหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไว้ที�เว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ ทั =งนี = หากมีการเปลี�ยนแปลงวนัที�มิใช่วนัทําการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลนั โดย
ประกาศไว้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั =ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนา
คําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืนนั =น
ได้เสร็จสิ =นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั =งสิ =น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื =อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื =อคืนหน่วยลงทนุของสิ =นวนัทําการซื =อขายหน่วยลงทุนนั =น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื =อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืน
หน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมัครการใช้บริการซื =อขายหน่วยลงทุนของผู้ ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี =ได้ โดยผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทุกวนัทําการและ
วนัหยดุทําการซื =อขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที�กําหนดของวนัทําการซื =อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื =อ
ขายนั =น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื =อคืนหน่วยลงทุนของสิ =นวนัทําการซื =อขายหน่วยลงทุนนั =น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื =อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัเวลาที�กําหนดของวนัทําการซื =อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการถดัไป ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะ
พิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั =น  
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เงื�อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สั�งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น
ที�เปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั =นตอนการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั =งนี = ผู้สั�งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง
ภายหลงัจากที�ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั�งขายคืนแล้ว  

2)  เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั =งสิ =น  

3)  เอกสารใบบันทึกรายการที�พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั =น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที�ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที�สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะหยดุระบบงานเป็นการชั�วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที�เกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื�นใดที�อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดการให้บริการชั�วคราวหรือถาวร ซึ�งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื�นๆ ที�จะมีขึ Dนในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื�นใดที�จะมีขึ =นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ 
ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี = 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี = ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั =งนี = ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ =นเงิน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอื�น ทั =งนี = ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ =นเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�
นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” 
ซึ�งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั Dนตํ�าในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

กรณีที�กองทนุนี =เป็นกองทนุต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า
มลูค่าขั =นตํ�าที�กําหนด ในกรณีที�การสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่ามลูค่าขั =นตํ�าที�กําหนด หรือในกรณี
ที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนทั =งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนั =น 
และในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีตํ�ากว่ามูลค่าขั =นตํ�าที�กําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะรับสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั =งหมด เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการที�บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ง
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่าขั =นตํ�า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ =นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ผู้ลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั =นตํ�าในการซื =อหน่วยลงทนุตามที�ระบุ
ในหวัข้อ “การสั�งซื =อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี�ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั =งระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยน เมื�อ
เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื =อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี =ได้  

ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งสบัเปลี�ยนนั =นได้เสร็จสิ =นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั =งสิ =น ทั =งนี = บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ =นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื Dอคืนกรณีสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี =เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื =อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(1) การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี Dกับกองทุนอื�นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื =อคืนของ
วนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  

(2) การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี D  

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทนุต้นทาง  

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการก่อนวนัที�ชนิดหน่วย
ลงทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากชนิดหน่วยลงทนุต้นทาง  

ทั =งนี = บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุนี =ให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี =  

อนึ�ง มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้คํานวณราคาขายและรับซื =อคืนในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที�ได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื�อนไขในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุบางชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุเดียวกนัได้ โดยขึ =นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั =งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื�นใดตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั =งนี = บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(4) การซื Dอกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

การซื =อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทุนปกติที�ซื =อขายหน่วยลงทนุของกองทุนนี =เพียง
อย่างเดียว  ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ที� 

 บริษัท เจนเนอราลี� ประกนัชีวิต (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-685-3828 
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7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที�สิ =นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที� 31 มกราคม ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนื�องจากกองทนุนี =จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทนุของบริษัทที�ประกอบธุรกิจดแูล
สขุภาพ เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี = 
(1) ผลการดําเนินงานของกองทนุ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) 
(2) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี =  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัต่อไปนี = โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที�ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื =อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคา

รับซื =อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั =งแต่หนึ�งสตางค์ขึ =นไปและคิดเป็นอัตราตั =งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื =อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี =  
(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั =น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั =งจัดส่งรายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั =งนี = บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื =อคืนหน่วยลงทนุนั =น 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื Dอคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื =อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี =  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื =อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั =งแรก เป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั =งนี = บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื =อและ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื =อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื =อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี =โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั�งซื =อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื =อหน่วยลงทนุรายนั =นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั�งซื =อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

(ค)  บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนกับ
หรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที� มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจดัให้มีขึ =นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื =อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมา
ข้างต้น 

3.  ในกรณีที�บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื =อหน่วยลงทนุ ตั =งแต่วนัทําการซื =อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั =งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 
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11.  ช่องทางที�ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี D 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี = รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน้า 12 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

ความเสี�ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื =นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี Dของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี =/เงินฝากที�กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี = โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี =/เงินฝากนั =น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี =ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี =/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี =หรือผู้ออกตราสารหนี =ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ =นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี =ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิด
นดัชําระหนี =ทั =งเงินต้นและดอกเบี =ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี =ตํ�า 

3.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ =นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาตราสารหรือ
ราคาหุ้นที�กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ =นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี =ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื =นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื =อขายหุ้น เป็นต้น  ดงันั =น หากราคาหุ้นที�ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ =น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลง
หรือเพิ�มขึ =นได้เช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทนุได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั =งนี = การที�กองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที�มีนโยบายลงทนุในตราสารทุนของบริษัท
ที�ประกอบธุรกิจดูแลสขุภาพ ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตรา
สารในราคาที�ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้    

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

การที�กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี =ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี =ระยะสั =น เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสี�ยงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

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

เนื�องจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินของทั =งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ =นจากวนัที�กองทุนเข้าลงทุนเมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที�เข้าลงทุนนั =น (เช่น จาก 
30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกัน
ข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื�อ
คํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ =น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะทําสัญญาซื =อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั =งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ�งจะมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�เพิ�มขึ =น ทั =งนี = การ
ป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั =งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนที�มากขึ =น 
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6.  ความเสี�ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk): 
ความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื =อขายล่วงหน้า เนื�องจากการลงทุนในสญัญาออปชนัที�ซื =อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
กองทนุรวมสามารถลงทนุได้โดยการวางเงินประกนั (Margin) เพื�อป้องกนัการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย สามารถลงทนุในสญัญา
ที�มีมูลค่ามากได้ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทุน) เกิดขึ =นในอตัราที�สูงเมื�อเทียบกับเม็ดเงินที�ลงทุน ซึ�งในกรณีที�กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงิน
ประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กําไรเป็นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนคาดการณ์ไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจ
ขาดทนุเป็นจํานวนมากได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซื =อขายล่วงหน้าอย่างสมํ�าเสมอ 

7.  ความเสี�ยงของคู่สัญญาซื Dอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื =อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สญัญาซื =อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที�ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื =อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน ทั =งนี = ความเสี�ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�
ลงทนุ  สภาพคล่อง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั =นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากัด
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื =นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั =นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี =ได้ 

ความเสี�ยงของกองทุนหลัก 

• มลูค่าการลงทนุของท่านอาจลดลงและอาจเพิ�มขึ =นและท่านอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าจํานวนเงินที�ท่านลงทนุในครั =งแรก  

• มลูค่าตราสารทนุอาจลดลงหรือเพิ�มขึ =นอนัเนื�องมาจากผลประกอบการของบริษัทแตล่ะรายและสภาพตลาดโดยทั�วไป  

• ตลาดเกิดใหม่อาจประสบกบัความเสี�ยงด้านความไม่มั�นคงทางการเมือง กฏระเบียบ และเศรษฐกิจ ที�เพิ�มขึ =น ความด้อยพฒันาของผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินและ
การชําระราคา ความโปร่งใสน้อย และมีความเสี�ยงทางการเงินมากกว่า อีกทั =ง สกลุเงินในตลาดเกิดใหม่อาจมีราคาผนัผวน หลกัทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมี
ความผนัผวนมากกวา่แต่มีสภาพคล่องน้อยกว่าหลกัทรัพย์ในตลาดที�พฒันาแล้ว  

• กองทนุจะมีการลงทนุที�กระจกุตวัอยู่ในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ�งซึ�งอาจมีความผนัผวนมากกวา่กองทนุที�มีการกระจายการลงทนุที�หลากหลาย
อตุสาหกรรม  

• การเปลี�ยนแปลงในสกลุเงินอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนจากการลงทนุของท่าน และการป้องกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี�ยนอาจไม่ประสบผลสําเร็จเสมอไป  

หมายเหต:ุ 

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
ดงันั =น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

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

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล 
(KFHHCARE-D) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I) มีการกําหนดเครื�องมือบริหารความเสี�ยงด้าน
สภาพคล่องของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี = 

1.  เครื�องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที�ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที�กําหนด (liquidity fee):  

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที�เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที�จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี =ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนังสือชี =ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�ม
ใช้เครื�องมือนี = ให้รวมทกุคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

ข้อสงวนสิทธิ� : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที�เก็บจริง โดยปรับเพิ�มได้ไม่เกินอตัราสูงสุดที�กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับ
เพิ�มระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี�ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที�จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี = ได้
ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี =ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื�นที�บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี = ให้รวมทุกคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�
บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื�อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที�แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั =น รวมถึงรายการที�รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ : 

1.  Liquidity Fee ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี = 

2.  บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื =อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�
เปลี�ยนแปลงไปจากการซื =อขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที�ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ =นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที�กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั =น ๆ 

3.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Liquidity Fee นี = บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ�มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
คํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื =อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ�มค่าธรรมเนียมการซื =อขายหน่วยลงทุนที�สะท้อน
ต้นทุนในการซื =อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพ
คล่องอื�นได้ 

4.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Liquidity Fee นี = เงินจาก Liquidity Fee ที�เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื�องมือนี =มีวตัถุประสงค์
เพื�อบรรเทาผลกระทบทางลบที�อาจเกิดขึ =นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื�องมือนี =ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี = เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนัยยะสําคญัที�เกิดขึ =นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที�ทําธุรกรรมนั =น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 



หน้า 15 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 
รายละเอียดเพิ�มเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั =งนี = หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือหรือมีการ
เพิ�มเครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 
ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกั 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื Dอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : �  Full swing pricing �  Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที�
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจดัการกําหนด ซึ�งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื�อนไข ณ ขณะนั =น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื =อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�
เปลี�ยนแปลงไปจากการซื =อขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที�ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื�อป้องกันความเสี�ยง รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ =นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั =นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื =อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการรวมถึงปัจจัยอื�น ๆ ที�อาจเกิดขึ =นใน
อนาคตที�มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

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

ข้อสงวนสิทธิ� : 

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

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Swing Factor ที�เก็บจริง ได้ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ�งจะปรับเพิ�มไม่เกินอตัราสูงสุดที�
ระบไุว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะนําค่าซื =อหน่วยลงทนุที�ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื =อหน่วยลงทนุในวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือ swing pricing 
และบริษัทจัดการจะนํายอดซื =อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการใช้เครื�องมือ swing pricing ใน
วันทําการนั =น ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่เปลี�ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที�ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที�เกี�ยวข้องกับการใช้
เครื�องมือ swing pricing ในวนัทําการนั =น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื =อหน่วยลงทนุทั =งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั =นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื =อหน่วยลงทนุที�ชําระด้วยเช็คที�เรียกเก็บไม่ได้นั =น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 
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การพิจารณาใช้เครื�องมือ : 

1.  Swing Pricing ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี = 

2.  ในกรณีที�บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื =อขายใดที�สดัส่วนของมูลค่าซื =อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั =งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที�บริษัทจัดการกําหนด โดยที�มูลค่าซื =อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื =อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั =งนี = รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัท
จดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี = เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนัยยะสําคญัที�เกิดขึ =นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที�ทําธุรกรรมนั =น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั =งนี = หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือหรือมีการ
เพิ�มเครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ ได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกั 

 ค่าธรรมเนียมการซื Dอขายหน่วยลงทุนที�สะท้อนต้นทุนในการซื Dอขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที�มีอํานาจอื�น 
ทั =งนี = การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั =น ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื =อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที�เปลี�ยนแปลงไปจากการซื =อขายทรัพย์สิน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที�ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื�อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื�นใดเพื�อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงปัจจัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ =นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงปัจจยัที�
เกี�ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั =น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื =อ
ขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ =นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

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

ข้อสงวนสิทธิ� : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ 
ADLs ในวนัทําการนั =น รวมถึงรายการที�ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําค่าซื =อหน่วยลงทุนที�ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื =อหน่วยลงทุนในวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื =อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั =น ทั =งนี = บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่เปลี�ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที�ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที�เกี�ยวข้องกับการใช้เครื�องมือ ADLs 
ในวนัทําการนั =น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื =อหน่วยลงทนุทั =งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั =นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื =อหน่วย
ลงทนุที�ชําระด้วยเช็คที�เรียกเก็บไม่ได้นั =น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที�ทํารายการซื =อหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั�งใดฝั�งหนึ�งที�เกิน ADLs Threshold ที�บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะ
พิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที�แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที�จะมีข้อกําหนดเพิ�มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที�ทํารายการซื =อหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที�บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอัตรา ADLs ที�เรียกเก็บ ซึ�งจะปรับเพิ�มไม่เกินอัตราสูงสุดที�ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี =ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้
เครื�องมือนี = ให้รวมทกุคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ : 

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี = 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื =อขายใดที�สดัส่วนของมลูค่าซื =อขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทนุ เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั =งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที�บริษัทจัดการกําหนด โดยที�มูลค่าซื =อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คํานวณจากมูลค่าการซื =อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทั =งนี = รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัทจดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี = 

(1)  มลูค่าการซื =อหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก 

(2)  มลูค่าการซื =อหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก  

ซึ�งบริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดบัที�ต่างกนั 

4.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ ADLs นี = ADLs ที�เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื�องมือนี =มีวตัถุประสงค์เพื�อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที�อาจเกิดขึ =นกบัผู้ ถือหน่วยที�ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื�องมือนี =ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื�องมือนี = เพื�อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที�มีนัยยะสําคญัที�เกิดขึ =นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที�ทําธุรกรรมนั =น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั =งนี = หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือหรือมีการ
เพิ�มเครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกั 

2. การกําหนดเงื�อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที�ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period): 

กองทุนรวมทั�วไป 

เมื�อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั =นๆ 

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

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องอื�นได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ� : 

1.  ในกรณีที�มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี�ทําให้ต้องใช้เครื�องมืออื�นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปฏิบตัิกบัคําสั�งที�ได้จาก Notice period นั =น
เช่นเดียวกับคําสั�งที�ได้ตามปกติในวนัที�ทํารายการด้วย ทั =งนี = บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื�องมืออื�น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื�องมืออื�น ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลด Notice period ได้ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ�งจะปรับเพิ�มไม่เกิน Notice period สงูสดุที�กําหนด
ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี =ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื�นที�บริษัท
จดัการกําหนด โดยในวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี = ให้รวมทกุคําสั�งทํารายการที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจัดการได้รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

3.  บริษัทจดัการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ยงัไม่ได้ถกูนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที�บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ : 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี = 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที�บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที�มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องเท่าที�สามารถทําได้เพื�อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื�อนไข ณ ขณะนั =นๆ ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน ปริมาณการทํา
รายการซื =อขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ =นในอนาคตที�มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั =งนี = หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือหรือมีการ
เพิ�มเครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือ ได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกั 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate): 

กองทุนรวมทั�วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข : 

1.  บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั =นตํ�าไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที�บริษัท
จดัการกําหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัทําการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที�บริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมที�เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที�กองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีที�บริษัทจดัการกําหนดเงื�อนไขเพื�อบ่งชี =สถานการณ์ที�ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการ
ซื =อขายใดที� สดัส่วนของมูลค่าซื =อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั =งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที�บริษัทจดัการกําหนด โดยที�มูลค่าซื =อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื =อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่า
การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4.  บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี�ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั�งรับซื =อคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออก ณ วนัที�ใช้ Redemption Gate  
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5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณ ากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั =งแตกต่างกันได้ แต่  Redemption Gate จะไม่ตํ�ากว่า 
Redemption Gate ขั =นตํ�า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที�ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั�งรับซื =อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี�ยนออกส่วนที�เหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื =อคืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัคําสั�งรับซื =อ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี�ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั�งรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจัดการจะทําการรับซื =อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี�ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื =อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื =อคืน
หน่วยลงทุน ทั =งนี = เว้นแต่กรณีที�กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื =อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที�ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื�อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า โดยวนัที�มีผลเริ�มใช้เครื�องมือนี = ให้รวมทุกคําสั�งทํารายการ
ที�เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของเครื�องมือที�บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที�มีผล 

9.  ในกรณีที�มีการใช้เครื�องมือ Redemption Gate นี = บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงสภาพคล่องอื�นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� : 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับเพิ�มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ�ากว่า Redemption Gate ขั =น
ตํ�าที�ระบใุนโครงการ ทั =งนี = รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที�บริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะรับซื =อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที�ประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที�กําหนด การใช้เครื�องมืออื�นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั =งนี = ในกรณีที�ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที�เหลือได้ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุทั =งหมดที�ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถกูยกเลิกคําสั�งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องการการใช้เครื�องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั =น รวมถึงรายการที�ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื�นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื�องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขการใช้เครื�องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื�องมือ : 

1.  Redemption Gate ที�แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที�มีการใช้เครื�องมือนี = 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที�เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ
อาจกําหนดเงื�อนไขเพื�อบ่งชี =สถานการณ์ที�ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื�อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตามข้อมูลที�ได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั =งนี = หลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขของเครื�องมือ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ�มเครื�องมืออื�นใดในภายหลงั ซึ�งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลกั 
และในกรณีที�บริษัทจัดการมีการเปลี�ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงเครื�องมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือหรือมีการ
เพิ�มเครื�องมืออื�นใดเพิ�มเติมในภายหลงัได้ 

ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของการใช้เครื�องมือได้จากหนงัสือชี =ชวนของกองทนุหลกั 
  



หน้า 20 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื Dอคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั�งซื Dอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทาํการ :  

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงบัการซื =อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื =อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั�งซื =อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ�นใดดงัต่อไปนี = ซึ�งไม่เกินกว่ากรณีที�ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื =อหน่วยลงทนุที�รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสั�งซื =อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี = 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั =น ๆ มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี = 

(1)  การกระทําที�เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําที�เป็นการปฏิบตัิตามคําสั�งเกี�ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี�ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื�นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื�องมาจาก การที�บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื =อขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื =อขายล่วงหน้า ซึ�งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที�กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที�สมเหตสุมผล เมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการสามารถใช้วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที�ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที�
จะได้รับเงินภายหลงัจากที�สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั =นได้ ทั =งนี = บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

 
คําเตือนเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี =ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี =มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี =ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั =น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนี =ลงทนุกระจกุตวัในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
 
 

สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขที�ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Dอาจถูกจาํกัดสิทธิ 

กองทุนนี =มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั =งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที�มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนที�ถืออยู่ 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ Dน (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  
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3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั =น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั =นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บุคคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ โอนจะต้องมายื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที�สํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือสํานกังานผู้สนบัสนนุที�เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที�ผู้ รับโอน
ยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้ โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  

(2)  ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื =อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากที�ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที�ผู้ โอนมีใบสําคญัหน่วยลงทนุและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนําส่งใบสําคญัหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื�อทําการโอน
หน่วยลงทนุในระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบสําคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื�นเรื�องการขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทุน
ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ “เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  

ทั =งนี = ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเมื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที�บคุคลใดรับโอนหน่วยลงทนุแล้วส่งผลให้บคุคลนั =นถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั =งหมด บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที�เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณี
กองทนุรวมที�มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็ม
ตามจํานวนที�ถืออยู่ 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

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

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ/งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ/งเท่านั �น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที)ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที)กองทุนรวมลงทุน 

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

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316 

 กองทนุรวมนี =มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี = และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  ภูมิลําเนาเพื)อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที)ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

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

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 รายชื�อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี = 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นายเทซ ึนาคากาวะ 
(7) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ (8) นางสาวสายสนุีย์ หาญประเทืองศลิป์ 

 รายชื�อคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี = 

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

   

- จํานวนกองทนุรวมทั =งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท เท่ากบั 154 กองทนุ  

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 399,598 ล้านบาท 

 รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

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

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

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
University of LA VERNE, CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of Technology, 
Thammasat University, Thailand 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี =และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการจดัการ 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) Bradford 
University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยนนกัศกึษาที� 
Louvain School of Management, ประ
เทศเบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร์  ด้วงสงัข์, CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
การเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั - ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent)  

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั 02-949-1999 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 02-638-5500, 02-081-2500 
7 บริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 ธนาคารซิตี =แบงก์ 02-788-2000 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
14 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 02-620-2000 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
16 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี = จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
18 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
20 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
21 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
23 บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
26 บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
27 บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
28 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
29 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
30 บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
33 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
34 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
35 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
37 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
38 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
39 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
40 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
41 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
43 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
44 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 02-208-4840 
45 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
47 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
50 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
51 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากดั 02-114-6612 
52 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากดั contact@dime.co.th 
53 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-0303730 
54 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื =อขายหน่วยลงทนุ เวลธ์ คอนเซปท์ จํากดั  02-250-7907 

 รายชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื�อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316 

ทั �งนี � นอกจากหน้าที/ตามที/กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที/ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื�อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที�อยู่ 
1 นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั/นแนล จํากดั  

เลขที/ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2259-5300  โทรสาร 0-2260-1553 

2 นางสาว สภุาภรณ์ มั/งจิตร 
3 นางสาว กมลเมตต์  กฤตยาเกียรณ์     
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

  

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี Dเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

ส่วนที� 1: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. 
  

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ =นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ�ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงันี = 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั =งนี = เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
หรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี = 
5.1   เป็นตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั =งขึ =นตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี = 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี = < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี = 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5   ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี = > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ =นทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี = แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ =าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี = 
6.1   ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี =  

6.1.1  เป็นตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทนุ หรือศกุกูที�ผู้ออกจดัตั =งขึ =นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั =นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั =งขึ =นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี = 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี = แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ =าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 



หน้า 27 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

6.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี = < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบคุคลดงันี = 
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี = > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ =น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2   ธุรกรรมดงันี = ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที�จดทะเบียนซื =อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื =อขายในกระดานซื =อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื =อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื =อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื =อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

7. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

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

ส่วนที� 2: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี = แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ =าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

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

ส่วนที� 3: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี = 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั =งขึ =น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุ
รวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายกุองทนุ 
 
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุรวมที�อายกุองทนุคงเหลือ < 6 
เดือน ทั =งนี = เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายุโครงการ > 1 ปี  

2. ทรัพย์สินดงันี = 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี = 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที� 1: อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม 
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =
กึ�งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี = 
5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที� 1: อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี =  
 6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

 6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง (non-hedging) global exposure limit 

  กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ที�เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

ส่วนที) 4: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี = ตราสารกึ�งหนี =กึ�งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี =ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี =ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี =สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั =น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั =งนี = ในกรณีที�ผู้
ออกตราสารมีหนี =สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี =สินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนี =สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี =สินทางการเงินนั =น
จะต้องเป็นข้อมูลที�มีการเผยแพร่เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ ออกตราสารไม่มีหนี =สิน
ทางการเงินตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดรวมถึงกรณี
ยงัไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั =งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี =ของผู้ออกรายนั =นเป็นราย
ครั =ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
1.2 ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี =โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื�อกองทุนภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการรายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั =ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ ออกตรา
สารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี = 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
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8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั =งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั =น  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี = โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
1. มีขนาดเล็ก 
2. จดัตั =งขึ =นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
3. เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ทั =งนี = การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื Dอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั =งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี =สินทั =งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ)   

รายการที�เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 ก.พ. 63 –  

31 ม.ค. 64 

1 ก.พ. 64 –  

31 ม.ค. 65 

1 ก.พ. 65 –  

31 ม.ค. 66 

1.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Dงหมดที�ประมาณการได้ 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 0.8025 0.8025 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1070 0.0348 0.0322 (4) 0.0321 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1070 0.0348 0.0322 (4) 0.0321 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1070 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 0.0321 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1605  0.1605 0.1605 0.1605 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1605 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 0.1605 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0398 0.0045 0.0024 

 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ตามที�จ่ายจริง  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที�ประมาณการไม่ได้     

 ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ =นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ =นจากการทํารายการซื =อ
ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง 
เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่ง
เอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

 ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Dงหมด     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 4.6545 1.0376 0.9997 0.9975 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 4.6545 1.0376 0.9997 0.9975 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 4.6545 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 0.9996 0.9975 

ค่าใช้จ่ายในการซื Dอขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - - - 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ สั�งซื Dอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมูลค่าหนว่ยลงทนุ)  

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

1 ก.พ. 63 –  
31 ม.ค. 64 

1 ก.พ. 64 –  
31 ม.ค. 65 

1 ก.พ. 65 –  
31 ม.ค. 66 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00  1.50 1.50 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื Dอคืนหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า (2)     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00  1.50 1.50 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00  1.50 1.50 1.50 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก     

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00  ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย และ 

เศษของ 1,000  

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย และ 

เศษของ 1,000 

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย และ 

เศษของ 1,000 

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 
1,000 หน่วย และ 

เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  
(1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื =อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี

อื�นใดแล้ว 
(2)   บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีต่อไปนี = 

-  การสบัเปลี�ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุเดียวกนันี = 
- การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี = (KFHEALTH) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี =เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

(KFHHCARE) 

(3)  บริษัทจดัการเริ�มเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั ตั =งแต่วนัที� 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

(4) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั =งแต่วนัที� 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566 
 
    มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  63,885,427.09 2.53 

     เงินฝากธนาคาร    

         FITCH-LONG    

             Rate BBB  10,627,484.21 0.42 

         FITCH_TH-LONG    

             Rate AAA  53,257,942.88 2.11 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  2,341,193,142.13 92.73 

     หน่วยลงทนุ    

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  2,341,193,142.13 92.73 

สัญญาซื Dอขายล่วงหน้า  146,746,708.20 5.81 

     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ    

         TRIS    

             Rate A+   (2,522,068.54)  (0.10) 

         FITCH-LONG    

             Rate AA  124,535,612.74 4.93 

             Rate AA-  24,733,164.00 0.98 

อื�นๆ   (27,029,697.92)  (1.07) 

     ลกูหนี =  492,107.40 0.02 

     เจ้าหนี =   (25,224,879.50)  (1.00) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (2,296,925.82)  (0.09) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   2,524,795,579.50 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Dอขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2566 

       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ 
มูลค่าสัญญา  

(Notional Amount) 
% NAV วันครบกําหนด 

กําไร/ขาดทุน 
 (net gain/loss)  

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 507,139,194.00 0.9796 24 มี.ค. 2566 24,733,164.00  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 561,066,057.00 1.3478 3 มี.ค. 2566 34,030,115.29  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 584,684,841.00 0.0878 12 เม.ย. 2566 2,216,972.29  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 797,137,840.00 3.4969 10 ก.พ. 2566 88,288,525.16  

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 46,259,552.00  (0.0999) 10 ก.พ. 2566  (2,522,068.54)  

 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ 31 มกราคม 2566 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง -  

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

 ตราสารหนี Dระยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

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

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

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

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี =สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี = โดยผู้ออกตราสารหนี =ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี =ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Dระยะสั Dน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี =มีสถานะทั =งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี =ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี =มีสถานะทั =งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี =ระยะสั =นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี =มีความสามารถในการชําระหนี =ระยะสั =นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี =ระยะสั =นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี =ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี = โดยผู้ออกตราสารหนี =ไม่สามารถชาระดอกเบี =ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั =น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื�นๆ  

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

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบคุคลที�เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั =งที�มีอยู่ในปัจจุบนัและที�แก้ไขเพิ�มเติมในอนาคต ที�เกี�ยวกับการกระทําที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี =  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั =นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั =นบ่อยครั =งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั =นด้วย  

ทั =งนี = กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี�ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที�ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับบญัชีของบคุคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั =น นอกจากนี =ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที�ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื�อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที�ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั =นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั =งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั =งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั =งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั =งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื =อคืนหน่วย
ลงทุน ที�เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป 

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั =งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั =งผู้
ที�เกี�ยวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื =อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี =  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น)ที�มีอยู่ในบญัชีทั =งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั =นกบับริษัทจัดการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั =ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั =งนี = เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

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

เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั =งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ =น
หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี =ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี =แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั�งซื =อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั =นได้ เพื�อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั =งนี = ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ =น หากมีการดําเนินการที�
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั =น  

ทั =งนี = ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

3.  การซื Dอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซื =อหน่วยลงทนุของกองทุนนี =ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครั =งแรก โดยติดต่อ
กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั =งนี = การซื =อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่าง
ไปจากการซื =อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึ�ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิกการให้บริการซื =อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ =นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ซึ�งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ/หรือผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ
และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันที�เริ�มปิด
ประกาศดงักล่าว 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการซื =อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี = 

3.1  มลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งซื =อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั =นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั =นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขั =นตํ�า 

เนื�องจากการซื =อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทนุ การดําเนินการสบัเปลี�ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันั =น การสั�งซื =อขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อกําหนดในเรื�องมูลค่าขั =นตํ�าของการสั�งซื =อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั =นตํ�าของการสั�งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั =นตํ�าของการ
สั�งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั =นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั =นตํ�า ซึ�งอาจแตกต่างจากการซื =อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทนุที�ซื =อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ�งจดัทําโดยบริษัทประกนัชีวิต 

3.2  การซื =อหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต: 

ผู้ลงทุนสามารถซื =อหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั =งนี = บริษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั =นตํ�าในการสั�งซื =อหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการสั�งซื =อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั�งซื =อ วิธีการชําระเงินเพิ�มเติม 
ตามที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที�ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั�งซื =อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั�งซื =อหน่วยลงทนุจะมีผลเมื�อบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกนัชีวิตแล้ว 
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บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั�งซื =อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจปฏิเสธคําสั�งซื =อหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั�งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที�บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั =งแต่วนัถัดจากวนัที�
สั�งซื =อหน่วยลงทนุ ทั =งนี = บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งใบยืนยนัการสั�งซื =อหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื =อดงักล่าว 

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขั =นตํ�าและเงื�อนไขที�
ระบใุนกรมธรรม์ ซึ�งอาจแตกต่างจากจํานวนขั =นตํ�าที�กําหนดไว้สําหรับการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรับซื =อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นประจําทุกเดือนเพื�อนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกนัภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ�งมลูค่าดงักล่าวอาจตํ�ากว่าที�ระบุไว้ในโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั =ง ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�บริษัทประกันชีวิตจะ
เปิดเผยเพิ�มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื�อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เพิ�มเติมตามที�กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับ
ซื =อคืนหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชี =ชวน และคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื�อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัทประกัน
ชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวน
ขั =นตํ�าและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทั =งนี = บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยนัการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งขายคืนดงักล่าว 

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ�งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรายชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วนัทําการนับตั =งแต่วนัถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทั =งนี = เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าที�ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับ
จากบริษัทจดัการให้กับผู้ลงทุนที�ซื =อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนับตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ�งเป็นไปตามที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ  

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุน
ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที�มีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

3.4  การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั =นตํ�า จํานวนเงินคงเหลือขั =นตํ�า และเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสั�งตามแบบฟอร์มที�บริษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านั =นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที�บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ�ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื�อซื =อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ�ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง ซึ�งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
เพื�อนําไปชําระค่าซื =อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทั =งนี = การดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี = 

(1)  การสบัเปลี�ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ�งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ�งหรือหลายกองทนุ 

(2)  การสบัเปลี�ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี�ยนกองทุนเป็นประจําตามคําสั�งที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบใุห้มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง
กองทนุหนึ�งเพื�อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองทนุหนึ�งหรือหลายกองทนุตามเงื�อนไขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี�ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แสดงความประสงค์ 



หน้า 38 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที�บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที�จํานวนที�ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางตํ�ากว่าจํานวนขั =นตํ�าที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที�ได้
ดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยนัการรับคําสั�งครั =งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั =ง แล้วแต่กรณี ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการ
ลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งซื =อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) 
ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถัดจากวนัที�สั�งซื =อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ  ทั =งนี = บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสั�งซื =อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั =งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื =อหรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี =เพียงอย่างเดียว ดงัต่อไปนี = 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี�ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทั =งสิ =น 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัที�ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งขายคืนและได้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

(4)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี =เพียงอย่างเดียว เนื�องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าที�เป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั�งซื =อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื�อที�แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

3.7  การจดัส่งรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีของกองทนุ 

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

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทั =งนี = ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าว
ได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ�มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 
ครั =งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

4.  บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดําเนินการดังต่อไปนี D เพื�อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีที�บริษัทจดัการพบว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดถือครองหน่วยลงทนุตั =งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั =งหมดของกองทนุ บริษัท
จดัการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัผู้ มีอํานาจหน้าที�ของกองทนุหลกั และอาจขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ�มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนั =นใน
ภายหลงัก็ได้โดยจะแจ้งการรายงานและ/หรือนําส่ง ข้อมูลส่วนตวัและ/หรือข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้ มีอํานาจหน้าที�ของกองทุนหลัก 
ตวัอย่างเช่น สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานแสดงที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ออกโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรอื�นที�เชื�อถือได้ซึ�งมิใช่บริษัทจดัการ เป็นต้น  

ทั =งนี = หากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ�มเติมตามที�กองทุนหลักร้องขอภายในเวลาที�เหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลกัได้จะถือว่า 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทําผิดเงื�อนไขตามที�ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ�งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะระงับหรือหยุดให้บริการและดําเนินการคืนเงิน
ลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั =ง ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะไม่สามารถนําเรื�องดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 

 
 

ข้อมูล ณ วันที� 31 มกราคม 2566 
 


