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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมทีลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุนทีลงทนุในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียงกองทุน
เดียว (Feeder Fund) ซึงเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ สําหรับผู้ลงทนุทัวไป (retail fund) และรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน : 

1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึงจัดตั 6งขึ 6นภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และจัดตั 6งและ
จดัการโดย Hang Seng Investment Management Limited กองทุนหลกัดงักล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศฮ่องกง ทั 6งนี 6 ในกรณีทีใน
อนาคตกองทนุหลกัดงักล่าว ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศอืนใดเป็นการเพิมเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการ
ซื 6อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดงักล่าว เป็นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอืนใดนั 6นนอกเหนือจากประเทศฮ่องกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึงบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

2.   กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั 6งนี 6 จะลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

3.  ในภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด  

4.   กองทุนอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี 6ในประเทศทีมีอายไุม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน 
รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ 

5.  โดยปกติกองทุนจะไม่ทําสัญญาซื 6อขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงิน ทั 6งนี 6 ในอนาคต หากกองทุนจะทําสัญญาซื 6อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงือนไขและหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และบริษัทจดัการจะไม่ลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

6.  ในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามทีคาดไว้ หรือไม่
สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแล
ของกองทนุต่างประเทศ หรือเมือบริษัทจดัการพบว่า มีกองทนุ ETF อืนในอนาคตซึงมีลกัษณะของกองทุนและการบริหารจดัการลงทุนทีดีกว่า และ/หรือ
เมือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดย
เกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีทีกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ได้เลิกโครงการในขณะทีบริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหาร
และจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี 6 ทั 6งนี 6 เมือปรากฎกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําเงินไปลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ
อืนใดทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาดําเนินการในครั 6งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
มากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนทีบริหารและจัดการลงทุนโดย Hang Seng Investment Management Limited หรือไม่ก็ได้ โดยไม่ถือเป็นการ
แก้ไขเพิมเติมโครงการ หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี 6 โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว ทั 6งนี 6 หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยพลนั 

7.  ในกรณีทีภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งแรกแล้ว ปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยครั 6งแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตั 6งกองทนุเพือส่ง
เงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตั 6งกองทุน 
โดยจะคืนเงินค่าสังซื 6อแก่ผู้สังซื 6อหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัทําการถัดจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งแรก อย่างไรก็ดี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีดงัต่อไปนี 6 

(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 

(2)  กรณีทีมีการเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 

(3)  กรณีทีมีเหตใุห้เชือได้ว่าเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

8.  กองทุนอาจมีไว้ซึงตราสารหนี 6ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี 6นั 6นได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะทีกองทนุลงทนุเท่านั 6น 

9.  ในกรณีทีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 6 บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุหลกั  
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เงือนไข ในกรณีทีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 6  

(1)  แจ้งเหตทุีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีปรากฏเหต ุ 

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีปรากฏเหต ุ 

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ผู้ทีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกียวกับสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

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

ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีทีมีการดําเนินการเปลียน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรืองการลงทุนหรือมีไว้ซึงทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

10.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมทีมีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึ 6น ทั 6งนี 6 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึ 6นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

11.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี 6รวมด้วย ทั 6งนี 6 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(11.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(11.2)   ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสังขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หรือเพือรอการลงทุน ทั 6งนี 6 
ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ 

สรุปข้อมูลสําคัญที�ผู้ลงทุนควรทราบเกี�ยวกับกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก): 

ชื�อกองทุน : Hang Seng China Enterprises Index ETF 

วันที�จัดตั ;งกองทุน : 10 ธันวาคม 2546 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง 

นโยบายการลงทุน : ลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีดําเนินกิจการอยู่ในประเทศจีน ซึงเป็นหุ้นจดทะเบียนอยู่ในประเทศฮ่องกง 
เพือสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั 6งหมดของกองทุนให้
ใกล้เคียงกบัดชันี HSCEI 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

การจ่ายเงินปันผล : 2 ครั 6งต่อปี (ถ้ามี) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุน: 

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 

Sponsor : Hang Seng Investment Management Limited ทีจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน): 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ร้อยละ 0.55  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ร้อยละ 0.05 ซึงอาจปรับเพิมได้ไม่เกินร้อยละ 0.15  

* กองทนุหลกัอาจเพิมเติมหรือเปลียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้ 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั 6น ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)   ในกรณีทีกองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจดัการซึงบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนัยสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) 

 
 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: 

(1)  ทีมา : Factsheet ของกองทนุหลกั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมตราสารทนุ ที�เน้นลงทนุแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  

4.  ผลตอบแทนที,ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

โอกาสทีจะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึ 6นของหลกัทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้รับเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืน
หน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 กรณีลกูค้าทีเป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว  

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

100,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 10,000 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั�งซื ;อ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั�งซื ;อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี 6ชวน ใบคําสังซื 6อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ทีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืน
หน่วยลงทนุ หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเปิดให้บริการ  

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สังซื 6อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการ เพือประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื 6อ ขาย และสบัเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สังซื 6อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 6งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 6  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึงลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอืนใดทีบริษัทจดัการกําหนดเพิมเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงือนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอืนใดทีบริษัทจดัการกําหนดเพิมเติม  

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั 6งแต่ 2 คนขึ 6นไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั 6น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทั 6งนี 6 จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุทีเปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็นไปตามทีกําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั ;นตํ�าของการสั�งซื ;อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั ;นตํ�าของการสั�งซื ;อครั;งแรก มูลค่าขั ;นตํ�าของการสั�งซื ;อครั;งถัดไป 
500 บาท 500 บาท 

ซึงคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินทีสังซื 6อหน่วยลงทุน  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สังซื 6อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที ........ ซึงมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับลด ยกเว้น หรือเปลียนแปลงมลูค่าขั 6นตําของการสังซื 6อครั 6งแรก มลูค่าขั 6นตําของการสังซื 6อครั 6งถัดไป ได้ใน
อนาคต เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสังซื 6อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื ;อขายของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น.  

(1.4)  ช่องทางการสั�งซื ;อและการชําระเงินค่าสั�งซื ;อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื ;อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้สังซื 6ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้ สังซื 6อทีชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื 6อหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี 6” ซึงบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจองซื 6อหน่วย
ลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึงบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี 6แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย 
ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือทีบริษัทจดัการกําหนดเพิมเติม 

 กรณีสั�งซื ;อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อ
คืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ลงทุนทีได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสังซื 6อหน่วย
ลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื 6อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สังซื 6อทีได้ให้ไว้ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณีที
เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื 6อได้หรือรายการคําสังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซื 6อหน่วยลงทุนนั 6น โดยผู้สังซื 6อสามารถใช้บริการสังซื 6อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

ผู้สังซื 6อหน่วยลงทนุทีได้ชําระเงินค่าสังซื 6อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสังซื 6อหน่วยลงทนุและขอเงินค่าซื 6อหน่วยลงทุน
คืนไม่ได้ ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื 6อหน่วยลงทุนได้เมือมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ 6นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจดัการ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื ;อหน่วยลงทุน 

ผู้สังซื 6อหน่วยลงทนุจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีสังซื 6อ หลงัจากทีบริษัทจดัการได้รับใบคําสังซื 6อทีถกูต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงิน
เต็มจํานวนแล้ว ในกรณีทีมีการสังซื 6อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สังซื 6อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที
ได้รับรายการซื 6อขายหน่วยลงทนุ ในกรณีสังซื 6อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สังซื 6อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนทีสังซื 6อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สังซื 6อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการสงวน
สิทธิทีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทั 6งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื 6อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี 6ย (ถ้ามี) ให้ผู้สังซื 6อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผู้สังซื 6อได้ระบุไว้ในการ
เปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั ;นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั ;นตํ�าของการสั�งขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั ;นตํ�า 
500 บาท หรือ 50 หน่วย 50 หน่วย 

ในกรณีทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่าทีกําหนด หรือในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั 6งหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 6น ในกรณีทีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุตํากว่าทีกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุทั 6งหมด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับลด ยกเว้น หรือเปลียนแปลงมูลค่าขั 6นตําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขั 6นตําของการสังขายคืน 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตํา จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตําได้ในอนาคต เพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสืออิเล็กทรอนิกส์ที
เกียวข้อง 

 



หน้า 6 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี� -              บริษัทหลกัทรัพยFจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2.2) วันและเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสังขายคืนได้ ทุกวันทาํการซื ;อขายของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริษัทจดัการกําหนด ทั 6งนี 6 บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดวนัทีมิใช่วนัทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุเพิมเติม ซึงบริษัทจดัการจะกําหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศ
ไว้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั 6งนี 6 หากมีการเปลียนแปลงวนัทีมิใช่วันทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยพลนั โดยประกาศไว้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน 
พร้อมทั 6งระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยทีต้องการขายคืน เมือเจ้าหน้าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าทีจะส่ง
มอบสําเนาคําสังขายคืนหน่วยลงทนุทีได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สังขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสังขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สังขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสังขาย
คืนนั 6นได้เสร็จสิ 6นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื 6อคืนภายในวนัทําการถัดจาก
วนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุของสิ 6นวนัทําการซื 6อขายหน่วยลงทนุนั 6น ซึงได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุทีหกัออกจากผู้สังขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื ;อคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทนุของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี 6ได้ โดยผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวนัทํา
การและวนัหยดุทําการซื 6อขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทํา
การซื 6อขายนั 6น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนของสิ 6นวนัทําการซื 6อขายหน่วยลงทุนนั 6น ซึงได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุทีหกัออกจากผู้สังขายคืนหน่วยลงทนุ และการสัง
ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลาทีกําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทั 6งนี 6 บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น  

เงื�อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สังขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทุนอืนทีเปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั 6นตอนการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั 6งนี 6 ผู้สังขายคืนจะต้องกด
ยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากทีระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สังขายคืนแล้ว  

2)  เมือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั 6งสิ 6น  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั 6น บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานทีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการทีสมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดระบบงานเป็นการชัวคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีทีเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไข
กรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัทีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดการให้บริการชัวคราวหรือถาวร ซึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการ
ให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื�นๆ ที�จะมีขึ ;นในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมี
ขึ 6นในอนาคต ซึงจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ
อํานวยความสะดวกต่อผู้ ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้องให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริมให้บริการ 
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(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี 6 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet 
หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี 6 ถ้าหาก
บริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีทีได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนสังจ่ายผู้ ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีทีนายทะเบียน
หน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสังให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือ
และทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึงบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั 6งนี 6 ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นํา
เช็คไปขึ 6นเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอืน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองทีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอืน ซึงสามารถรับได้ ทั 6งนี 6 ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ 6นเงิน บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลียนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี 
จํากัด” ซึงบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวันและเวลาสับเปลียน
หน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั ;นตํ�าในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

กรณีทีกองทนุนี 6เป็นกองทนุต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่
ตํากว่ามูลค่าขั 6นตําทีกําหนด ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขั 6นตําที
กําหนด หรือในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทนุทีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลียนหน่วยลงทนุทั 6งหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 6น และในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํากว่ามูลค่าขั 6นตําทีกําหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสบัเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 6งหมด เมือผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้
วิธีการทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํา
รายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขั 6นตํา และ/หรือปรับลดมลูค่าขั 6นตําของการสังสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดย
ขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสบัเปลียนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั 6นตําในการซื 6อหน่วยลงทุน
ตามทีระบใุนหวัข้อ “การสังซื 6อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี�ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั 6งระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที
ต้องการสบัเปลียน เมือเจ้าหน้าทีตรวจสอบคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุทีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสัง
สบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้ 
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ผู้สังสบัเปลียนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสังสบัเปลียนนั 6นได้เสร็จสิ 6นสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 6งสิ 6น ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้เพิกถอนการสังสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุได้เมือมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื ;อคืนกรณีสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี 6เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลียนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีใช้เพือคํานวณราคารับซื 6อคืนของ
วนัทําการสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีใช้เพือคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัทีกองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี)  

อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและรับซื 6อคืนในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื�อนไขในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งแรก เป็นการชัวคราวและ/
หรือถาวรในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อ
ชือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอืนใดตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(4) การซื ;อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

การซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิทีแตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทุนปกติทีซื 6อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี 6
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ที  

 บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-247-0247 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัทีสิ 6นสดุรอบบญัชีคือ วนัที 31 ธันวาคม ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

เนืองจากกองทุนนี 6จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึงมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัททีดําเนินกิจการอยู่ใน
ประเทศจีน เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 6 
(1) การเปลียนแปลงของราคาหุ้นทีลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลียนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

9.  การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสังขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 6  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเข้าเหตุดงัต่อไปนี 6 โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์

แล้ว  
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตทุีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก

ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตั 6งแต่หนึงสตางค์ขึ 6นไปและคิดเป็นอตัราตั 6งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 6  
(1)  เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนั 6น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอืนและผู้ลงทนุทัวไปให้ทราบเรืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั 6งจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั 6งนี 6 บริษัท
จดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน
นั 6น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื ;อคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสังซื 6อ และ/หรือคําสังสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี 6  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิดรับคําสังซื 6อ และ/หรือคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งแรก เป็นการชัวคราวหรือ
ถาวรก็ได้ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการใช้สทิธิปิดรับคําสังซื 6อและ/หรือคําสังสบัเปลียนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื 6อหน่วยลงทนุของผู้สังซื 6อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 6โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสังซื 6อทีจะมีผลให้ผู้สังซื 6อหน่วยลงทนุรายนั 6นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพือรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสังซื 6อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

(ค)  บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึงจดัให้มีขึ 6นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสังซื 6อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็นบุคคลดงัที
กล่าวมาข้างต้น 

3.  ในกรณีทีบริษัทจดัการได้จําหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซื 6อหน่วยลงทุน ตั 6งแต่วนัทําการซื 6อขายถดัจากวนัทีจําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรทีจะ
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง 

4.  บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซื 6อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซื 6อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

5.  บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํากว่าจํานวนขั 6นตําทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุ 

11.  ช่องทางที�ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี ; 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 6 รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

ความเสี�ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมทีเกียวข้อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสียง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 6นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเพือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี ;ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสียงจากตราสารหนี 6/เงินฝากทีกองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 6 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 6/เงินฝากนั 6น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 6ยให้กองทนุเมือถึงวนัทีครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี 6/เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 6หรือผู้ออกตราสารหนี 6ของบริษัทเอกชนทัวไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ 6นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 6ภาครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิด
นดัชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยในระดบัตํา กองทนุจึงมีความเสียงประเภทนี 6ตํา 

3.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัทีอาจจะเพิมสูงขึ 6นหรือลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหุ้นทีกองทุน
หลกัลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ 6นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี 6ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื 6นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร 
ปริมาณการซื 6อขายหุ้น เป็นต้น ดงันั 6น หากราคาหุ้นทีลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึ 6น จะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิมขึ 6นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุทีเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสียงจากการทีกองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีลงทนุได้ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั 6งนี 6 การทีกองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึงมีนโยบายลงทนุในตราสารแห่งทนุทีออกโดยบริษัทในตลาดเกิดใหม่ และ/หรือ บริษัทซึงดําเนินธุรกิจ
หลกัอยู่ในตลาดเกิดใหม่ ในกรณีทีเกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารใน
ราคาทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาทีกําหนดไว้    
แนวทางการบริหารความเสียง 
การทีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 6ทีมีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 6ทัวไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยทีมีอายุ
ของตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพือรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสียงจากการรับ
ชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเสียงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม การทีกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF 
เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สามารถซื 6อขายได้ทุกวนัทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลกัจดทะเบียน โดยมี
ผู้ดแูลหลกัทรัพย์ (Market Maker) คอยควบคุมดูแลในเรืองสภาพคล่องของการซื 6อขาย อีกทั 6งเป็นกองทนุซึงเป็นทีนิยมของผู้ลงทุนทัวไป จึงทําให้ช่วยลดความ
เสียงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุลงทนุได้ 

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

เนืองจากกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี 6นําเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง  จึงอาจมีความเสียงทีเกิด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินของทั 6งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 6นจากวันทีกองทุนเข้าลงทุนเมือเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศทีเข้าลงทุนนั 6น (เช่น จาก 4.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 3.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือ
คํานวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 4.00 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
ฮ่องกง) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมือคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 6น 
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ซึงจะลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงทีเกียวข้องกับอตัราแลกเปลียนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอาจเกิดขึ 6นได้จาก
การลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ทีลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่าง
มีนัยสําคญั และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเพิมขึ 6นทั 6งนี 6 การป้องกัน
ความเสียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทั 6งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการ
ได้รับผลตอบแทนทีมากขึ 6น 
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6.  ความเสี�ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):  

ความเสียงทีเกิดจากการลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า เนืองจากการลงทนุในสญัญาออปชนัทีซื 6อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสญัญาฟิวเจอร์ 
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสญัญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนใน
สญัญาทีมีมลูค่ามากได้ ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทนุ) เกิดขึ 6นในอตัราทีสงูเมือเทียบกับเม็ดเงินทีลงทนุ ซึงในกรณีทีกองทนุคาดการณ์ถกูต้อง การ
วางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทนุก็จะได้กําไรเป็นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้ากองทุนคาดการณ์ไม่ถกูต้อง การวางเงินประกนัเพียงเล็กน้อย กองทุน
ก็อาจขาดทนุเป็นจํานวนมากได้ 
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจดัการจะประเมินคณุภาพและ สถานะของการลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าอย่างสมําเสมอ 

7.  ความเสี�ยงของคู่สัญญาซื ;อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า โดยทีบริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาทีกระทํานอกศูนย์สญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินทีได้รับการจัดอนัดับความน่าเชือถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีมีอันดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

เป็นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้องกับตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากัดทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน  ทั 6งนี 6 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน  สภาพ
คล่อง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลียนทีเกียวกบัประเทศนั 6นๆ เป็นต้น ซึงอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามทีคาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชือถือของประเทศ (country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดงักล่าวอย่างถีถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี�ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงช้อจํากัด
ของการเคลือนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสียง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 6นฐานต่างๆ ของประเทศที
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทนุในประเทศนั 6นๆ ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 6ได้ 
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เครื�องมือบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. เครื�องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย  

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที�ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที�กําหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ทีเรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่าในการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุทีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี 6ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 6ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัทีมีผล
เริมใช้เครืองมือนี 6 ให้รวมทกุคําสังทํารายการทีเข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของเครืองมือทีบริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัทีมีผล 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ทีเก็บจริง โดยปรับเพิมได้ไม่เกินอตัราสูงสดุทีกําหนดในโครงการ และ/หรือปรับ
เพิมระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลียนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี 6 ได้
ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี 6ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัทีมีผลเริมใช้เครืองมือนี 6 ให้รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของเครืองมือที
บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัทีมีผล 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องการการใช้เครืองมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการทีรับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครืองมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้เครืองมือ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือ
หน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1.  Liquidity Fee ทีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 6 

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread 
ทีเปลียนแปลงไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที
ลงทนุหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอืนใดเพือเสริม
สภาพคล่องของกองทนุรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียง รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อ
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6น ๆ 

3.  ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี 6 บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
คํานวณทีสะท้อนต้นทนุในการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิมค่าธรรมเนียมการซื 6อขายหน่วยลงทนุทีสะท้อน
ต้นทนุในการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพ
คล่องอืนได้ 

4.  ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Liquidity Fee นี 6 เงินจาก Liquidity Fee ทีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครืองมือนี 6มี
วตัถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึ 6นกับผู้ถือหน่วยลงทุนทียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนี 6ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพือสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครืองมือนี 6 เพือส่งผ่านค่าใช้จ่ายทีมีนัยยะสําคญัทีเกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วย
รายทีทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สภาพคล่องของกองทนุรวม  



หน้า 13 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี� -              บริษัทหลกัทรัพยFจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกัหรือตามข้อมลูทีได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 6งนี 6 หลกัเกณฑ์และ
เงือนไขของเครืองมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิมเครืองมืออืนใดในภายหลงั ซึงเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีทีบริษัทจัดการมีการเปลียนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลงเครืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ หรือมี
การเพิมเครืองมืออืนใดเพิมเติมในภายหลงัได้ 

ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือได้จากหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุหลกั 

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื ;อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ :  �   Full swing pricing    �   Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข  

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing 
ทีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด ซึงบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายใน
เวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที
ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอืนใดเพือเสริม
สภาพคล่องของกองทนุรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียง รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อ
ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการ
ได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบาย
การลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริมาณการทํารายการซื 6อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจัยอืน ๆ ทีอาจ
เกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องการการใช้เครืองมือ 
Swing Pricing ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Swing Factor ทีเก็บจริง ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสูงสุดที
ระบไุว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซื 6อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 6อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือ swing 
pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซื 6อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องการใช้เครืองมือ swing 
pricing ในวนัทําการนั 6น ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับ
การใช้เครืองมือ swing pricing ในวนัทําการนั 6น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 6อหน่วยลงทนุทั 6งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 6นไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้และรายการซื 6อหน่วยลงทนุทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นั 6น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครืองมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้เครืองมือ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือ
หน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1.  Swing Pricing ทีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 6 
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2.  ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื 6อขายใดทีสดัส่วนของมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทั 6งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริษัทจดัการกําหนด โดยทีมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื 6อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัท
จดัการกําหนด 

3.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครืองมือนี 6 เพือส่งผ่านค่าใช้จ่ายทีมีนัยยะสําคญัทีเกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วย
รายทีทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกัหรือตามข้อมลูทีได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 6งนี 6 หลกัเกณฑ์และ
เงือนไขของเครืองมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิมเครืองมืออืนใดในภายหลงั ซึงเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีทีบริษัทจัดการมีการเปลียนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลงเครืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ หรือมี
การเพิมเครืองมืออืนใดเพิมเติมในภายหลงัได้ 

ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ ได้จากหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุหลกั 

 ค่าธรรมเนียมการซื ;อขายหน่วยลงทุนที�สะท้อนต้นทุนในการซื ;อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข  

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานทีมีอํานาจอืน 
ทั 6งนี 6 การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัทีเกียวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซื 6อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซื 6อขายทรัพย์สิน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอืนใดเพือเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนใน
การปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกันความเสียง รวมถึงปัจจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงปัจจยั
ทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือ
การประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของ
กองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ทีลงทุน ปริมาณการทํา
รายการซื 6อขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอืนๆ ทีอาจเกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืน
ได้ 

ข้อสงวนสิทธิ�  

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องการการใช้เครืองมือ 
ADLs ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซื 6อหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื 6อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือ ADLs และ
บริษัทจดัการจะนํายอดซื 6อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องการการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทํา
การนั 6น ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ 
ADLs ในวนัทําการนั 6น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื 6อหน่วยลงทนุทั 6งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั 6นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซื 6อหน่วยลงทนุทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นั 6น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซื 6อหน่วยลงทนุและสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
พิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซื 6อ
หน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจัดการจะ
กําหนดได้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอตัราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนงัสือชี 6ชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอืนทีบริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัทีมีผลเริม
ใช้เครืองมือนี 6 ให้รวมทกุคําสังทํารายการทีเข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของเครืองมือทีบริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัทีมีผล 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครืองมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้เครืองมือ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือ
หน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครืองมือ  

1.  การเรียกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 6 

2.  บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื 6อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั 6งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คํานวณจากมลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี 6 

(1)  มลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก 

(2)  มลูค่าการซื 6อหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ซึงบริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัทีต่างกนั 

4.  ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ ADLs นี 6 ADLs ทีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนี 6มีวตัถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบ
ทางลบทีอาจเกิดขึ 6นกบัผู้ ถือหน่วยทียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครืองมือนี 6ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครืองมือนี 6 เพือส่งผ่านค่าใช้จ่ายทีมีนัยยะสําคญัทีเกิดขึ 6นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วย
รายทีทําธุรกรรมนั 6น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกัหรือตามข้อมลูทีได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 6งนี 6 หลกัเกณฑ์และ
เงือนไขของเครืองมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิมเครืองมืออืนใดในภายหลงั ซึงเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีทีบริษัทจัดการมีการเปลียนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลงเครืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ หรือมี
การเพิมเครืองมืออืนใดเพิมเติมในภายหลงัได้ 

ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือได้จากหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุหลกั 

2.  การกําหนดเงื�อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที�ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

เมื�อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทาํการ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั 6นๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการทีมีมลูค่าทีขายคืน และ/หรือสบัเปลียนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 
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ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  ในกรณีทีมีการใช้ Notice period และมีเหตุทีทําให้ต้องใช้เครืองมืออืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบตัิกับคําสังทีได้จาก Notice period 
นั 6นเช่นเดียวกับคําสังทีได้ตามปกติในวนัทีทํารายการด้วย ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครืองมืออืน ได้แก่ Liquidity 
Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครืองมืออืน ๆ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลด Notice period ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice period สูงสุดที
กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนงัสือชี 6ชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอืนที
บริษัทจดัการกําหนด โดยในวนัทีมีผลเริมใช้เครืองมือนี 6 ให้รวมทกุคําสังทํารายการทีเข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของเครืองมือทีบริษัทจดัการ
ได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัทีมีผล 

3.  บริษัทจัดการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนทียังไม่ได้ถูกนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการทีบริษัท
จดัการกําหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครืองมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้เครืองมือ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือ
หน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 6 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนั 6นๆ ได้แก่ 
สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ทีลงทุน 
ปริมาณการทํารายการซื 6อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจัยอืนๆทีอาจเกิดขึ 6นในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทนุปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกัหรือตามข้อมลูทีได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 6งนี 6 หลกัเกณฑ์และ
เงือนไขของเครืองมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิมเครืองมืออืนใดในภายหลงั ซึงเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีทีบริษัทจัดการมีการเปลียนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลงเครืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ หรือมี
การเพิมเครืองมืออืนใดเพิมเติมในภายหลงัได้ 

ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ ได้จากหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุหลกั 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั 6นตําไม่ตํากว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริษัท
จดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการจะกําหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัทําการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมทีเน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ทีกองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีทีบริษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี 6สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทํา
การซื 6อขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซื 6อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั 6งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 
Gate threshold ทีบริษัทจดัการกําหนด โดยทีมลูค่าซื 6อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ คํานวณจาก มูลค่าการซื 6อหน่วยลงทนุ (subscription) บวก 
มลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วย มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสังรับซื 6อ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก ณ วนัทีใช้ Redemption Gate 
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5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั 6งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํากว่า 
Redemption Gate ขั 6นตํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสังรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัคําสังรับ
ซื 6อคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลียนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสังรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจัดการจะทําการรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรับซื 6อคืน
หน่วยลงทุน ทั 6งนี 6 เว้นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเกิน
กว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันทีมีผลเริมใช้เครืองมือนี 6 ให้รวมทุกคําสังทํา
รายการทีเข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขของเครืองมือทีบริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัทีมีผล 

9.  ในกรณีทีมีการใช้เครืองมือ Redemption Gate นี 6 บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครืองมือในการบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ� 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา Gate threshold ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า Redemption Gate 
ขั 6นตําทีระบใุนโครงการ ทั 6งนี 6 รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาทีกําหนด การใช้เครืองมืออืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั 6งนี 6 ในกรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือ
ได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทนุทั 6งหมดทีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีถกูยกเลิกคําสังโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข้องการการใช้เครืองมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั 6น รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจําและรายการอืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครืองมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงือนไขการใช้เครืองมือ หากบริษัทจัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สูงสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือ
หน่วยทราบ 

การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1.  Redemption Gate ทีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 6 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ
อาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชี 6สถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกัหรือตามข้อมลูทีได้รับจากกองทนุหลกั โดยใช้หลกัการ best effort ทั 6งนี 6 หลกัเกณฑ์และ
เงือนไขของเครืองมือ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามกองทุนหลกั รวมถึงอาจมีการเพิมเครืองมืออืนใดในภายหลงั ซึงเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีทีบริษัทจัดการมีการเปลียนกองทนุหลกั อาจส่งผลให้มีการเปลียนแปลงเครืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือ หรือมี
การเพิมเครืองมืออืนใดเพิมเติมในภายหลงัได้ 

ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงือนไขของการใช้เครืองมือได้จากหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุหลกั 

3.  การไม่ขายหรือไม่รับซื ;อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั�งซื ;อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน:  1  วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า 
จําเป็นต้องระงบัการซื 6อขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื 6อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซื 6อหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุนใดดงัต่อไปนี 6 ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื 6อหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซื 6อหน่วยลงทุนแก่ผู้ ลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงันี 6 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั 6น ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 6 

(1)  การกระทําทีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 
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(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสังเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอนัเนืองมาจาก การทีบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการ
ดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื 6อขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการสามารถใช้วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วนัทีได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิทีจะ
ได้รับเงินภายหลงัจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั 6นได้ ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 
 
 
 

คําเตือนเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี 6ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 6มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 6ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนั 6น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอืนเพิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนี 6ลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 
 
 

สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขที�ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ;อาจถูกจาํกัดสิทธิ 

กองทุนนี 6มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ ;น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั 6น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั 6นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บุคคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผู้ โอนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองทีสํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือสํานกังานผู้สนบัสนนุทีเปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีทีผู้ รับโอน
ยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้ โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  

(2)  ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามทีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซื 6อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากทีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบัภาษีพร้อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีทีผู้ โอนมีใบสําคญัหน่วยลงทนุและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนําส่งใบสําคญัหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพือทําการโอน
หน่วยลงทนุในระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบสําคญัหน่วยลงทนุจะต้องยืนเรืองการขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทุน
ตามทีระบไุว้ในหวัข้อ “เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  
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นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  

ทั 6งนี 6 ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดําเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีบคุคลใดรับโอนหน่วยลงทนุแล้วส่งผลให้บคุคลนั 6นถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทั 6งหมด บริษัทจดัการหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ทีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนทีเกินดงักล่าว 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

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

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

5.   ช่องทางและวิธีการที,ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน 

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

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

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

 นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี   และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถ
นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

7.  ภูมิลําเนาเพื,อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที,ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการจะอ้างอิงทีอยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลําเนา เพือบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 รายชือคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชือดงัต่อไปนี 6 

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

 รายชือคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชือดงัต่อไปนี 6 

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

- จํานวนกองทนุรวมทั 6งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 154 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 393,641 ล้านบาท 

 รายชือคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าทีกลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื 6ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าทีกลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึงนํ 6าใจ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 6 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชืนภิบาล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบริหารความเสียงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6 
(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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 รายชือผู้ จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั 6งหน้าทีความ
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 สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ 
 

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 
- เจ้าหน้าทีฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
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 
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์สินเชือ 

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 6และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการจดัการ 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 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, โครงการแลกเปลียนนกัศกึษาที 
Louvain School of Management, ประ
เทศเบลเยียม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสียงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน 

นายวชัรินทร์  ด้วงสงัข์, CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
การเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บลจ. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ 
จํากดั 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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 รายชือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน (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 บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 02-638-5000 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี 6 จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
25 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
26 บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
27 ธนาคารไทยเครดติเพือรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
28 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
29 บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
30 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
33 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ 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 6อขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
38 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
39 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
40 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
41 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
43 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
44 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
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 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ;อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
46 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูัน จํากดั 02-095-8999 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
49 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
50 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากดั 02-114-6612 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากดั contact@dime.co.th 
52 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-0303730 
53 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหน่วยลงทนุ เวลธ์ คอนเซปท์ จํากดั  02-250-7907 

 รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชือผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2128-2316 
ทั 6งนี 6 นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 6งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชือผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที,อยู่ 

1 
2 
3 

นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
นางสาว สภุาภรณ์ มั�งจิตร 
นางสาว กมลเมตต์  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 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี ; 

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

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   
 2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 6นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  โดยเฉลียในรอบปีบญัชี ไม่ตํากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดงันี 6 
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 6งนี 6 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

6. ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 
6.1  เป็นตราสารหนี 6 ทีผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
6.2  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 6 

6.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี 6 
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
6.2.3.4  ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขึ 6นทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของตราสารทีลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินดงันี 6 
7.1  ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6  

7.1.1  เป็นตราสารหนี 6 ทีผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 6นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 6 

7.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

7.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.3  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบคุคลดงันี 6 
7.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ ต้องขึ 6น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี 6 ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1 reverse repo 
7.2.2 OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทีจดทะเบียนซื 6อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 6อขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัวไป
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 6อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

8. ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที� 2: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึงดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที� 3: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ทีนิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สังจ่าย หรือคู่สญัญา 
ดงันี 6 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมทีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมทีอายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั 6งนี 6 เฉพาะกองทนุรวมทีมีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี 6 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.3  total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 6 แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 6ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 
2.3.1  มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที 1: อตัราส่วนการลงทนุที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึงได้แก่ 
6.1  ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1: อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
6.2  ตราสารหนี 6ทีมีอนัดบัความน่าเชือทีตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารทีตํากวา่ทีสามารถ

ลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี 6  
 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสียงทีมีอยู่ 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั product limit 
 

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

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี 6 ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 6
ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี 6ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี 6สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
นั 6น ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั 6งนี 6 ในกรณีทีผู้ออกตรา
สารมีหนี 6สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี 6สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี 6สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 6สินทางการเงินนั 6นจะต้องเป็นข้อมลูที
มีการเผยแพร่เป็นการทัวไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนี 6สินทางการเงินตามทีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบ
การเงินในครั 6งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี 6ของผู้ออกรายนั 6นเป็นรายครั 6ง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มี
การยืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี 6โดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะลงทนุ
เพือกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั 6ง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืน
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 6 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 
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2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง  - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 6งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
ทีออกหน่วยนั 6น  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 6งขึ 6นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

ทั 6งนี 6 การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ทีแก้ไขเพิมเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื ;อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั 6งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี 6สินทั 6งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํานวณ) 

รายการที�เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ม.ค. 63 - 
31 ธ.ค. 63 

1 ม.ค. 64 - 
31 ธ.ค. 64 

1 ม.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั ;งหมดที�ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.9795 1.0660 1.0178 1.0114 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 0.8025 (4) 0.8025 0.8025 

o ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0535 0.0362 (5) 0.0321 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

o ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ    ไม่เกิน 0.1070 0.0007 - - 

o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700       

o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0149 0.0186 0.0163 

o ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที�ประมาณการไม่ได้         

o ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ไม่เกิน 1.1770 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั ;งหมด ไม่เกิน 1.9795 1.0660 1.0178 1.0114 

ค่าใช้จ่ายในการซื ;อขายหลักทรัพย์ ตามทีจ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้ สั� งซื ;อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  
  

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ม.ค. 63 - 
31 ธ.ค. 63 

1 ม.ค. 64 - 
31 ธ.ค. 64 

1 ม.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (2) ไม่เกิน 0.50 0.40 (3) 0.40  0.40  

o ค่าธรรมเนียมการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 0.50 0.40 (3) 0.40  0.40  

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์ทีเรียกเก็บจากผู้ทํา
รายการ เมือมีการสังซื 6อ ขายคืน หรือสบัเปลียนหนว่ยลงทนุ 
(เก็บเข้ากองทนุ)  

ไม่เกิน 0.75 0.10 0.10 0.10 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมายเหตุ :   

(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สังซื 6อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อืนใดแล้ว 

(2)   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว ให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะกลุ่มทีเป็นผู้ลงทนุประเภทกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพทั 6งทีอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการหรือภายใต้การบริหารของบริษัทอืน โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(3) เรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.40 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยมีผลตั 6งแต่วนัที 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

(4) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 0.8025 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยมีผลตั 6งแต่วนัที 10 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

(5) ปัจจบุนัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั 6งแต่วนัที 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 ธันวาคม 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  19,716,148.94 3.72 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  124,363.15 0.02 
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  12,068,294.19 2.28 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  7,523,491.60 1.42 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  497,823,866.96 94.21 
     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  497,823,866.96 94.21 
สัญญาซื ;อขายล่วงหน้า  20,692,275.69 3.91 
     สญัญาทีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ   
         TRIS    
             Rate A+  522,928.56 0.10 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  18,203,063.45 3.44 
             Rate AA-  1,966,283.68 0.37 
อื�นๆ   (9,802,200.29)  (1.84) 
     ลกูหนี 6  423,137.16 0.08 
     เจ้าหนี 6   (9,709,582.53)  (1.82) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (515,754.92)  (0.10) 

    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    528,430,091.30 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 30 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี� -              บริษัทหลกัทรัพยFจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื ;อขายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาทีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลียน 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 72,006,526.90 0.3721 29 มี.ค. 2566 1,966,283.68 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 23,601,858.00 0.3125 1 ก.พ. 2566 1,651,210.06 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 115,302,354.30 1.4630 15 ก.พ. 2566 7,731,115.94 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,072,220.40 1.5419 18 ม.ค. 2566 8,147,801.67 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 27,293,578.40 0.1273 1 ก.พ. 2566 672,935.78 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 9,216,027.35 (0.0002) 3 ม.ค. 2566  (1,249.35) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,373,783.60 0.2696 18 ม.ค. 2566 1,424,678.70 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,659,485.00 (0.3237) 18 ม.ค. 2566  (1,710,380.10) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 12,789,174.30 0.1795 1 ก.พ. 2566 948,269.70 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,855,410.70 (0.1687) 1 ก.พ. 2566  (891,658.90) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 12,512,227.00 (0.1270) 1 ก.พ. 2566  (671,322.40) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,711,372.70 (0.0007) 1 ก.พ. 2566  (3,609.90) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 22,914,060.00 0.1029 1 ก.พ. 2566 543,981.00 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 17,942,142.00 0.0338 1 ก.พ. 2566 178,576.80 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 41,688,991.20 0.0252 29 มี.ค. 2566 133,311.01 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 81,374,000.00 0.1083 12 เม.ย. 2566 572,332.00 

 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 30 ธันวาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 

 ตราสารหนี ;ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชือถือสงูทีสดุ และมีความเสียงตําทีสดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชือถือสงูมาก และมีความเสียงตํามาก  Aa2 AA AA AA 

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

ความน่าเชือถือสงู และมีความเสียงตํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชือถือตํากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสียงในการผิดนดัชําระหนี 6สงูทีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 6ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี ;ระยะสั ;น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งทางด้านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องทีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 6ทีดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งด้านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัทีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 6มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัทียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นทีค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 6ได้ตรงตามกําหนดเวลาทีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัทีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถชาระดอกเบี 6ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 6น เพือจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื�นๆ  

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

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบคุคลทีเป็นผู้ ให้บริการอนัเนืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน 
หรือหนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั 6งทีมีอยู่ในปัจจุบนัและทีแก้ไขเพิมเติมในอนาคต ทีเกียวกับการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี 6  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้นั 6นต้องเป็นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 6นบ่อยครั 6งเกินความจําเป็นเพือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั 6นด้วย  

ทั 6งนี 6 กรณีทีบริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี�ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกบับญัชีของบคุคลทีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั 6น นอกจากนี 6ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลกัษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลทีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพือหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั 6นจะได้รับผลกระทบทีสําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินทีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึงจะเริมต้นตั 6งแต่วนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตั 6งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าทีดําเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมทีเป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 6งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 6งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 6งเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพือปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึงรวมทั 6งผู้
ทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี 6  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลทีได้รับ เป็นต้น) ทีมีอยู่ในบญัชีทั 6งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 6นกบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั 6ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมือข้อมลูทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั 6งนี 6 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง  

เพือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั 6งเพือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิมขึ 6น
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 6ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษัทจดัการแจ้งนี 6แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสังซื 6อ/ สบัเปลียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั 6นได้ เพือให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง ทั 6งนี 6 ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิมขึ 6น หากมีการดําเนินการที
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือ
เป็นบคุคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านั 6น  

ทั 6งนี 6 ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที
เกียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3. การซื ;อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุทีซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซื 6อหน่วยลงทนุของกองทนุนี 6ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครั 6งแรก โดยติดต่อ
กับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด ทั 6งนี 6 การซื 6อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบัติที
แตกต่างไปจากการซื 6อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนทีซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการให้บริการซื 6อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  ซึงบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ในทีเปิดเผย ณ ทีทําการของบริษัท
จดัการและบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที
เริมปิดประกาศดงักล่าว 

ข้อกําหนดเกียวกบัการซื 6อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี 6 

3.1  มลูค่าขั 6นตําของการสังซื 6อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 6นตําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 6นตํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขั 6นตํา 

เนืองจากการซื 6อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดทีเกียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์  สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละ
กองทุน  การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั 6น การสังซื 6อขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อกําหนดในเรืองมลูค่าขั 6นตําของการสังซื 6อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 6นตําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั 6น
ตําของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตํา ซึงอาจแตกต่างจากการซื 6อขายหน่วย
ลงทนุเพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทุนทีซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึงจดัทําโดยบริษัทประกนัชีวิต 

3.2  การซื 6อหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต: 

ผู้ลงทุนสามารถซื 6อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนทีบริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกันกับธนาคารทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด 
ทั 6งนี 6 บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขั 6นตําในการสังซื 6อหน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสังซื 6อหน่วยลงทนุ วิธีการในการสังซื 6อ วิธีการชําระเงิน
เพิมเติม ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายทีผู้ ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซื 6อจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสังซื 6อหน่วยลงทนุจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระ
เงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว 
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซื 6อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซื 6อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลทีบริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที
สังซื 6อหน่วยลงทุน  ทั 6งนี 6 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยนัการสังซื 6อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัทีสังซื 6อดงักล่าว 

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนทีซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทนุทีซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิตได้ตามจํานวนขั 6นตําและเงือนไขที
ระบใุนกรมธรรม์ ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขั 6นตําทีกําหนดไว้สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพือนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจตํากว่าทีระบุไว้ในโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั 6ง ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอืนที
บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เพิมเติมตามทีกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ทีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
รับซื 6อคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการกําหนดในหนังสือชี 6ชวน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัท
ประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต 
ตามจํานวนขั 6นตําและเงือนไขทีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที
สังขายคืนหน่วยลงทุน  ทั 6งนี 6 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยนัการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัทีสังขายคืนดงักล่าว 

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชือผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถัดจากวนัทีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าทีต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที
ได้รับจากบริษัทจัดการให้กบัผู้ลงทุนทีซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถัดจากวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึงเป็นไปตามทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ  

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถัดจากวนัทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

3.4  การสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขั 6นตํา จํานวนเงินคงเหลือขั 6นตํา และเงือนไขทีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์มทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด   ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านั 6นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การทีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพือซื 6อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง ซึงได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เพือนําไปชําระค่าซื 6อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทั 6งนี 6 การดําเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี 6 

(1)  การสบัเปลียนกองทนุ คือ การสบัเปลียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึงไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึงหรือหลายกองทนุ 

(2)  การสบัเปลียนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลียนกองทนุเป็นประจําตามคําสังทีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง
กองทนุหนึงเพือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองทนุหนึงหรือหลายกองทนุตามเงือนไขทีผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลียนกองทุนโดยอตัโนมตัิทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แสดงความประสงค์ 
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บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว และ/หรือถาวรในกรณีทีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางตํากว่าจํานวนขั 6นตําทีบริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลียน
หน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนัทีได้
ดําเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรับสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสังครั 6งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั 6ง แล้วแต่กรณี ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนสังซื 6อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัทีสังซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
การสังซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัทีสังซื 6อ
หรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี 6เพียงอย่างเดียว ดงัต่อไปนี 6 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทั 6งสิ 6น 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัทีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบริษัทจดัการได้รับคําสังขายคืนและได้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

(4)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 6เพียงอย่างเดียว เนืองจาก
บริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าทีเป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสังซื 6อและขายคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกนัชิวิต
โดยไม่เปิดเผยชือทีแท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทนุอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็น
ต้น 

3.7  การจดัส่งรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีของกองทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หลงัจากทีได้รับ
ข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกันชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าวได้
ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอืนทีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั 6งโดย
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

4. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดําเนินการดังต่อไปนี ; เพื�อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศที�ไปลงทุน 
โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ในกรณีทีบริษัทจดัการพบว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดถือครองหน่วยลงทนุตั 6งแต่ร้อยละ �� ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดของกองทนุ บริษัท
จัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดงักล่าว และนําส่งข้อมูลส่วนตวัหรือข้อมูลอืนทีเกียวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัผู้ มีอํานาจหน้าทีของกองทุน
ต่างประเทศโดยพลนั ซึงได้แก่ ชือ ประเภทของผู้ลงทนุ แหล่งทีมาของเงินลงทนุ (เช่น รายได้ หรือเงินสะสม เป็นต้น) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนา
หนงัสือเดินทาง รวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานแสดงทีอยู่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอืนทีเชือถือได้ซึงมิใช่บริษัท
จดัการ (เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลค่าโทรศพัท์ บิลบตัรเครดิต ทีมีอายุไม่เกิน � เดือน ซึงแสดงทีอยู่เดียวกันกบับตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น) 
และ/หรือข้อมูลอืนใดทีเกียวกับผู้ ถือหน่วยลงทนุตามทีกองทุนต่างประเทศร้องขอ ให้กับบริษัทจดัการ ทั 6งนี 6 กองทุนต่างประเทศอาจส่งต่อข้อมูลดงักล่าวให้กับ
หน่วยงานราชการทีเกียวข้องหรือกํากบัดแูลกองทนุต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที ศาล หรือบคุคลอืนใด ตามกฎหมายของประเทศทีเกียวข้อง โดยถือว่าได้รับ
การยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์เกียวกับการรายงานหรือนําส่งข้อมูลส่วนตวัของผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น ให้กบัผู้ มีอํานาจ
หน้าทีของกองทุนต่างประเทศ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์หรือวิธีการของกองทุนต่างประเทศในภายหลงั (ถ้ามี) ซึงจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั 6งนี 6 หากผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิมเติมตามทีกองทุน
ต่างประเทศร้องขอภายในเวลาทีเหมาะสมตามแต่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอนัมีผลทําให้
บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะระงับหรือหยุดให้บริการและดําเนินการคืนเงินลงทุน
ตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั 6ง ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะไม่สามารถนําเรืองดงักล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตดุงักล่าวจากบริษัทจดัการได้แต่อย่างใด 
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