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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที�ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) และรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ชื�อ FSSA Greater China Growth Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตั 5งและบริหารจัดการโดยบริษัท First Sentier Investors Global 
Umbrella Fund plc และเป็นกองทุนรวมที�จัดตั 5งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้
เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจัดการจะทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะที�กองทุนหลกัจะ
ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินต่างๆ เช่น หยวนจีน ดอลลาร์ไต้หวนัใหม่ ฮ่องกงดอลลาร์ หรือสิงคโปร์ดอลลาร์ เป็นต้น ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปลี�ยนแปลงการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื�นใดนอกเหนือจากประเทศฮ่องกง ซึ�งได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ หรือ
ประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี�ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกลุเงินหยวนจีน สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือฮ่องกงดอลลาร์ ในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสถานที� (ประเทศ) ที�ทําการซื 5อขายและ/หรือสกุลเงินที�ใช้ในการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ�ง
บริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทกุราย และประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

อนึ�ง กองทุนหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ�งสามารถลงทุนได้ทั 5งผู้ลงทุนทั�วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทนุอาจมีความแตกต่างกันในเรื�องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึ�งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทนุใน Class I - USD  อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ 
ทั 5งนี 5 เพื�อประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตามที�ได้ระบุในหนงัสือชี 5ชวนฯ นี 5 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ 
Share classes สามารถดเูพิ�มเติมได้จากหนงัสือชี 5ชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั) 

2.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั 5งนี 5 จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่
ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

3.  ในภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที�
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั 5งนี 5 มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 5งแรกโดยนบัตั 5งแต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมซึ�งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลิกกองทนุ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทุนหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภัย
พิบตัิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื�นใดที�จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น 
และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนมุตัิการเพิ�มวงเงินลงทนุในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลที�จําเป็นและสมควร และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กรณีที�มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็น
การชั�วคราว ดงันั 5น จึงอาจมีบางขณะที�กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที�กําหนดไว้ในโครงการได้ ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�
จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั 5งหมดกลบัเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั�วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี 5และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื�อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ�งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวนี 5 บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุที�กําหนดไว้ใน
โครงการต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.  ในกรณีที�กองทนุ FSSA Greater China Growth Fund มีการลงทุนในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที�มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี 5ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�า
กว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทุนรวมกันทั 5งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลกั บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัต่อไปนี 5 

(1)  บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัเพื�อให้การลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกนัทั 5งหมดไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัที�ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว ยกเว้นกรณีที�
เกิดจากปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรที�ทําให้ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ 5น
โดยไม่ชกัช้า 

 



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2)  หากการดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งกองทุนหลกัโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุน
ต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล และมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 5งนี 5 บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิ 5นโดยไม่ชกัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3)  หากเกิดกรณีใดๆ ที�ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะ
ดําเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทนุ เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้
หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 5งหมดของกองทนุ 

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนตามข้อ 4. ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นําเรื�องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ�ง
หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน รวมถึงการนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

5.  เงินลงทุนส่วนที�เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี 5และ/หรือเงินฝากที�ออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ 5าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้เท่านั 5น 

6.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 5ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทนุที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ  

7.  ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที�มีลักษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารหนี 5ที�มีอันดับความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี 5ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) และตราสารทุน
ของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities)  อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ�งตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�
สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี 5ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที�
กองทนุลงทนุเท่านั 5น  

8.  โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั 5งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นที�กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้
มีความผันผวน เป็นต้น หรือในกรณีที�มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตสุุดวิสยัหรือมีเหตุผลที�จําเป็น
และสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดํารงสดัส่วนของการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศเป็นการชั�วคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ  ซึ�งหากเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามสดัส่วนการลงทนุที�กําหนดไว้ในโครงการต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อทราบโดยพลนั 

9.  กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ�งรวมถึงการ
ป้องกันความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอตัรา
แลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบี 5ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและ
ทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที�ลงทุน  การออกสัญญาซื 5อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นยัสําคญัของกองทนุ  และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า เป็นต้น  

10.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื�อ
เกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น 
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทุน FSSA Greater China Growth Fund ได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจัดการยงัดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล  

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 10. ข้างต้นแล้วมีผลทําให้การลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งกองทนุหลกัโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม  
โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์
ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล และมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดย
บริษัท First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครั 5งเดียว 
หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้ 



หน้า 3 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

หากเกิดกรณีใดๆ ที�ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทนุ เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุที�ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 5งหมดของกองทุน ทั 5งนี 5 หากมีการดําเนินการดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/
หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นําเรื�องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึงการนําเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการ
ลงทนุ และ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

11.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 5 บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

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

(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุหลกั  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 5  

(1)  แจ้งเหตุที�กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 

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

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

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

ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่นําเรื�องการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

12.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 5น ทั 5งนี 5 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนซึ�งขึ 5นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

13.  เนื�องจากกองทุนหลักจัดตั 5งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ ซึ�งไม่ขัดกบัระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที�เกี�ยวข้อง กองทนุรวมตราสารทนุต้องมีการลงทนุในตราสารทนุโดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่เนื�องจากกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึ�งเน้นลงทนุในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลกั) ประกาศที� ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื�อหรือ
นโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได้ ซึ�งในกรณีนี 5คือกองทนุรวมตราสารทนุ 

14. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 5รวมด้วย ทั 5งนี 5 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(14.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(14.2)   ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื�อรอการลงทนุ ทั 5งนี 5 ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ซึ$งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที$กองทุนเปิดกรุงศรีเกรท
เทอร์ไชน่าอิควิตี @เฮดจ์ปันผล ไปลงทุน:  

ชื$อกองทุน : FSSA Greater China Growth Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมที�จดัตั 5งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และเป็น
สมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

วันที$เริ$มเสนอขายกองทุน : 18 ตลุาคม 2545 

นโยบายการลงทุน : กองทนุมีนโยบายหลกัที�จะลงทนุในตราสารทนุหรือหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัตราสารทนุ ที�ออกโดยบริษัทที�มีทรัพย์สิน
อยู่ในหรือมีรายได้จากประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวนั ซึ�งจดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ที�อยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลของหน่วยงานทางการในประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวนั สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี ไทย และมาเลเซีย หรือประเทศ
ที�เป็นสมาชิกในกลุ่มองค์การเพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) อย่างน้อยร้อยละ 70 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุไม่ได้กําหนดสดัสว่นการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมหรือขนาดของมลูค่าตามราคาตลาด (Market 
Capitalisation)  

ถึงแม้กองทนุจะมีการกําหนดหลกัทรัพย์ที�สามารถลงทนุได้ในระดบัภมิูภาค ในบางขณะการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�จะ
ลงทนุโดยผู้จดัการกองทนุ อาจทําให้พอร์ตการลงทนุของกองทนุมีการกระจกุตวัอยู่ในบางประเทศได้ 

กองทุนจะลงทนุในหุ้น China A Shares ซึ�งรวมถึงบริษัทจดทะเบียนของ SME, ChiNext และ/หรือ STAR Boards 
(ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์จีนภายใต้โครงการ QFII, การลงทุนโดยตรงผ่านตลาด
หลักทรัพย์จีนด้วยสกุลเงินหยวนภายใต้โครงการ RQFII, การลงทนุโดยตรงผ่านระบบ Stock Connects, และ/หรือ
การลงทุนทางอ้อมผ่าน equity linked หรือ participation notes และ collective investment schemes) 
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทนุจะลงทนุโดยตรงในหุ้น China A Shares ผ่านโครงการ QFII และ RQFII รวมกนัน้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหุ้น China B Shares (โดยการลงทนุโดยตรง) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธุ์ทางการเงิน (FDIs) เพื�อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัความเสี�ยงและเพิ�ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ แตจ่ะไม่ลงทนุใน FDIs มากจนเกินไปหรือลงทนุใน FDIs เป็นหลกั เพื�อบรรลุ
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทนุ ทั 5งนี 5 กองทนุไม่มีความตั 5งใจที�จะใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทนุใน FDIs เพื�อการ
ลงทนุของกองทนุแต่อย่างใด 

ตัวชี @วัด (Benchmark): ดชันี MSCI Golden Dragon Index 

อายุโครงการ: ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 

เว็บไซต์ : สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี 5ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์: 
www.firstsentierinvestors.com 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก FSSA Greater China Growth Fund, Class I USD 

1. ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื @อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 5.00 

(2)  ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Investment Management Fee) ไม่เกิน 3.00 (ปัจจบุนัเรียกเก็บ 1.50*) 

(2)  ค่าธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินและการดําเนินการ  

(Custodian and Administrator Fee) 

ปัจจบุนัเรียกเก็บ 0.0455  

ทั 5งนี 5 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินได้ไม่เกิน 0.45  

หมายเหตุ: 

1)*  กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผลในอตัรา
ร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ 
ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ทั 5งนี 5 การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี�ยนได้ตามการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี) 

2)  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล จะเป็นผู้ รับเงินค่าส่งเสริมการขายที�ได้รับจากตวัแทนการขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั (ถ้ามี) โดยจะ
นําเงินดงักล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

 
 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

- โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ 5นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั 5งนี 5 กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

- โอกาสที�จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุนของกองทุน ซึ�งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั 5ง  โดยจะจ่ายในอตัรา
ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิในงวดบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผลนั 5น และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอตัราที�บริษัทจดัการพิจารณา
เห็นสมควร ทั 5งนี 5 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ 5นในรอบระยะเวลาบัญชีที�มีการ
จ่ายเงินปันผลนั 5น และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที�ใช้พิจารณาดงักล่าวข้างต้นในแต่ละงวด
บญัชีที�จะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทนุ 
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี 5มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 
- 20,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 2,000 ล้านหน่วย) 

  กองทนุรวมนี 5เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที�สามารถรับความผนัผวนในระยะสั 5น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได้ เพื�อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวนั 
- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
- เนื�องจากกองทุนนี 5จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง 
และไต้หวนั  เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 5 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

  กองทนุรวมนี 5เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ 5นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที� 30 เมษายน ของทกุปี 

2. ข้อกําหนดในการซื @อขายและโอนหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนี 5มีวิธีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั�งซื 5อจะต้องเปิดบญัชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื�อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื 5อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื 5อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 5งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 5  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

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

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั 5งแต่ 2 คนขึ 5นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั 5น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั 5งนี 5 จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั @นตํ$าของการสั$งซื @อหน่วยลงทุน 

มลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อ 500 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเท่ากับ
มลูค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั�งซื 5อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที� .................... ซึ�งมีราคาขาย
หน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื 5อหน่วยลงทนุได้ทุกวันทาํการซื @อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื @อและการชําระเงินค่าสั$งซื @อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั$งซื @อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้สั�งซื 5ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื 5อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื 5อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจอง
ซื 5อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี 5แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กรณีสั$งซื @อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืน
หน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื 5อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 5ได้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื 5อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�เงิน
ในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื 5อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั�งซื 5อหน่วยลงทนุนั 5น โดยผู้สั�งซื 5อสามารถใช้บริการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื @อหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�มีการสั�งซื 5อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื 5อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที�ได้มีการบนัทึกรายการซื 5อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั 5งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี 5ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื 5อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื 5อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื�อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั 5งแก่ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทุนที�ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ 

(2) วิธีการรับซื @อคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั @นตํ$าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่า 500 บาท หรือ 50 หน่วย และในกรณีที�การสั�งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏ
อยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทั 5งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่
ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 5น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํ�ากว่า 50 หน่วย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที�จะรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุทั 5งหมด 

(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันทาํการซื @อขายภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 
(2.3)  ช่องทางการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุนอื$น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 5ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 
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เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืน
นั 5นได้เสร็จสิ 5นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 5งสิ 5น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื 5อคืนภายในวนัทําการถัดจากวันที�
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของสิ 5นวนัทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนั 5น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื @อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 5ได้ โดยผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการ
ซื 5อขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที�บริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กําหนดไว้  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื 5อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การซื 5อขายนั 5น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนั 5น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ และการสั�งขาย
คืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื 5อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถัดไป ทั 5งนี 5 บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั 5น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 5น  

นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื 5อคืนภายใน 2 วนัทําการภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  

เงื$อนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั�งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั 5นตอนการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั 5งนี 5 ผู้สั�งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที�ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั�งขายคืนแล้ว  

2)  เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั 5งสิ 5น  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที�พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั 5น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที�ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที�สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะหยุดระบบงานเป็นการชั�วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที�เกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื�นใดที�อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณี
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดการให้บริการชั�วคราวหรือถาวร ซึ�งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�
เกี�ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ ที$จะมีขึ @นในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหนว่ยลงทนุอื�นใดที�จะมีขึ 5นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทํา
การ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั 5งสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี 5 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี 5 ถ้าหากบริษัทจดัการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร 
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  



หน้า 9 
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 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจดัการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ 5น
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอื�น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอื�น ซึ�งสามารถรับได้ ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ 5นเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที�มีลักษณะในทํานอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ทั 5งนี 5 ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ในกรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิ�มเติมในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(3)  วิธีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” 
ซึ�งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั @นตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

กรณีกองทุนนี 5เป็นกองทุนต้นทาง: ท่านสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสบัเปลี�ยนไม่ตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือ 
เป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า 500 บาท ในกรณีที�การสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่ามูลค่าขั 5นตํ�าที�
กําหนด หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทั 5งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนั 5น และในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีตํ�ากว่ามลูค่าขั 5นตํ�าที�กําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที�จะรับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 5งหมด เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขั 5นตํ�า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ 

กรณีกองทุนนี 5เป็นกองทุนปลายทาง: ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั 5นตํ�าในการซื 5อหน่วยลงทุนตามที�ระบุในหัวข้อ  
“การสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี$ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 5งระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยน เมื�อ
เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมัครการใช้บริการซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 5ได้  
ในกรณีที�กองทนุนี 5เป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยุดทําการ
ซื 5อขายหน่วยลงทนุ ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการสบัเปลี�ยนใด เป็น
การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลี�ยนนั 5น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งสบัเปลี�ยนนั 5นได้เสร็จสิ 5นสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 5งสิ 5น ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 



หน้า 10 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานที�ปรากฎอยู่ที�บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 5น 

(3.4)  ราคาขายและรับซื @อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี 5เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(1)  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื 5อคืนของ
วนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี) 

(2)  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี) 

(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 5งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือ

ถาวรในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอืุ�นใดตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

  กรณีใดที�บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื 5อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี 5 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื 5อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 5งแรก เป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได้

ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื 5อและ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดย
จะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 5โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
(2.1)  คําสั�งซื 5อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื 5อหน่วยลงทนุรายนั 5นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(2.2)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั�งซื 5อหน่วย

ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  
(2.3)  บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

กับหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื 5อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที�เป็นบุคคลดงัที�
กล่าวมาข้างต้น 

3.  ในกรณีที�บริษัทจดัการได้จําหนา่ยหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทนุที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ ตั 5งแต่วนัทําการซื 5อขายถดัจากวนัที�จําหนา่ยหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษทัจดัการจะเห็นสมควรที�จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครั 5งต่อไป โดยจะประกาศลว่งหน้าไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

4.  บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั�งซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจปฏิเสธคําสั�งซื 5อหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุที�ซื 5อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั�งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที�บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั   

5. บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที�บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที�จํานวนที�ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางตํ�ากว่าจํานวนขั 5นตํ�าที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุ 

  กองทนุรวมนี 5มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการหยดุ
รับคําสั�งซื 5อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ไว้อย่างไร 

การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 5  

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัต่อไปนี 5 โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

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

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคา
รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั 5งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 5นไปและคิดเป็นอัตราตั 5งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 5  

(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั 5น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั 5งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
นั 5น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

การหยุดรับคําสั$งซื @อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

การหยดุรับคาํสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคาํสั�งซื 5อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

  กองทนุรวมนี 5กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
- กองทนุนี 5เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั 5น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนั 5นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บนัทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัขอโอน
หน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
- ท่านสามารถตดิตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

  ท่านสามารถซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนี 5ได้หรือไม่ ? 
- ได้ ทั 5งนี 5 การซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัทิี�แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที�ซื 5อขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
นี 5เพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกนัชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ที� 
(1) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-352-8000  

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนี 5มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนี 5จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 5น โดยให้เป็นไปตามความประสงคข์องผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 5อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   

- กองทนุนี 5มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 
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  ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที�สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี 5มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

-  ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 

-  กองทนุรวมนี 5มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎบิตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี 5 และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  

- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลําเนา เพื�อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างน้อยต้องมีรายชื�อกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทั 5งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 5 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

 

  - จํานวนกองทนุรวมทั 5งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 417,434 ล้านบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอื 5ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ 5าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 5 
 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการซื 5อขายหลกัทรัพย์ 
 (8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
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  รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั 5งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

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

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (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) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด 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 5และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยน
นกัศกึษาที� Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยง
ด้านการลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

 

  รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar)  และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)  

- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 

2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 

3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 

4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 

6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 

7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย 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 5 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 เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 

19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 

20 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 

21 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 

22 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 

23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 

24 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 

25 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 

26 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 

27 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 

28 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 

29 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (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 5อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 

34 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
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รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื @อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

35 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 

37 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 

38 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 

39 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 

40 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 

41 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 

42 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 02-777-7777 

43 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    

44 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

45 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 

46 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 

47 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 

48 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 

49 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 

50 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
 

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 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 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 02-626-4537  
ทั 5งนี 5 นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 5งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี @ 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 5ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

ความเสี$ยงของกองทุนไทย 

1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 5นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี @ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี�ยงจากตราสารหนี 5/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 5 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 5/เงินฝากนั 5น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 5ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี 5/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรือผู้ออกตราสารหนี 5ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ 5นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 5ภาครัฐ  ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนัด
ชําระหนี 5ทั 5งเงินต้นและดอกเบี 5ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 5ตํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสงูขึ 5นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที�กองทุนหลกั
ลงทนุหรือมีไว้  และอาจขึ 5นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี 5ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื 5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณ
การซื 5อขายหุ้น เป็นต้น  ดงันั 5น หากราคาหุ้นที�ลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึ 5น จะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 5นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร   ทั 5งนี 5 การที�กองทนุนําเงินลงทนุไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที�มีการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศ
จีน ฮ่องกง และไต้หวนั  ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคา
ที�ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้    
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
การที�กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 5ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 5ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสี�ยงจากการรับชําระคืน 
จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 
เนื�องจากกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล นําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมี
ความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั 5งสองสกลุเงินได้  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 5นจากวนัที�กองทุนเข้าลงทุนเมื�อเทียบกับสกุล
เงินต่างประเทศที�เข้าลงทนุนั 5น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)  จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณ
เป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญยโูร เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 5น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั 5งนี 5 สดัส่วนการป้องกันความเสี�ยงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้แต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ ซึ�งอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�
เพิ�มขึ 5น  ทั 5งนี 5 การป้องกนัความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงได้ทั 5งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทํา
ให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที�มากขึ 5น 

6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื @อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  
การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื 5อขาย
ล่วงหน้านั 5น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื 5อขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรับตวัในทาง
ลบอย่างมีนยัสําคญั  บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื @อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สัญญาซื 5อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซื 5อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน  ทั 5งนี 5 ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�ลงทุน  สภาพ
คล่อง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั 5นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื�อถือของประเทศ (country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  
กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงช้อจํากดัของ
การเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 5นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั 5นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 5ได้ 
 

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 
 

1. ความเสี�ยงในการลงทุน  
ความเสี�ยงในหลกัทรัพย์ของกองทนุขึ  นอยู่กบัความผนัผวนตามปกติของตลาดและความเสี�ยงอื�นๆ ที�พบได้ทั�วไปในการลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น มลูค่าของ
หลกัทรัพย์ประเภททนุจะแตกต่างกนัไปในแตล่ะวนัตามธุรกรรมของบริษัทและสภาวะทั�วไปของตลาดและเศรษฐกิจ มลูค่าการลงทนุและรายได้จากการลงทนุ
รวมทั  งมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหุ้นสามารถลดลงหรือเพิ�มขึ  นได้ซึ�งหมายความว่านกัลงทนุอาจสญูเงินได้เช่นกนั การเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนระหวา่งสกลุ
เงินหรือการแปลงค่าเงินจากสกลุหนึ�งไปอีกสกลุหนึ�งอาจทําให้มลูค่าการลงทนุสญูเสียไปหรือเพิ�มขึ  น เนื�องจากนกัลงทนุอาจต้องชําระเงินค่าบริการจองซื  อหน่วย
ลงทนุ นกัลงทนุจึงควรพิจารณาการลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว  
 
2. ความเสี�ยงด้านตลาด 
ตลาดการเงินที�มลูค่ากําลงัลดลงนั  นอาจมีความผนัผวนเพิ�มขึ  น ราคาตลาดในสถานการณ์ดงักล่าวอาจไม่เป็นไปตามที�วิเคราะห์อย่างมีเหตผุลสนบัสนนุหรือที�
คาดการณ์ไว้ในระยะยาว และอาจถกูควบคมุโดยความเคลื�อนไหวในตลาดที�มีขนาดใหญ่ซึ�งเป็นผลมาจากปัจจยัระยะสั  น มาตรการป้องกนัการเก็งกําไร หรือเหตผุล
อื�นๆ ความผนัผวนในตลาดที�มีความรุนแรงมากพอในบางครั  งสามารถทําให้พื  นฐานการลงทนุที�ดีในตลาดหรือในหุ้นนั  นๆ อ่อนตวัลงได้ ดงันั  นสิ�งที�คาดการณ์ไว้ใน
การลงทนุอาจไม่เป็นไปตามที�คาดหวงัไว้ 
 
3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 
ในบางกรณี กองทนุอาจไม่สามารถซื  อหรือขายทรัพย์สินได้ทนัเวลา และ/หรือในราคาที�เหมาะสมเพราะไม่ใช่หลกัทรัพย์ทั  งหมดที�กองทนุลงทนุจะเป็นหลกัทรัพย์ที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือได้รับการจดัอนัดบัซึ�งหมายความว่าหลกัทรัพย์นั  นอาจมีสภาพคล่องตํ�า นอกจากนี   หุ้นหรือหน่วยลงทนุในการลงทนุในสินทรัพย์
อ้างอิงบางตวัอาจไม่สามารถซื  อขายได้บ่อยและซื  อขายได้ในปริมาณน้อยกวา่สินทรัพย์อ้างอิงประเภทอื�นๆ หากเกิดกรณีดงักล่าว กองทนุอาจมีเงินสดไม่เพียง
พอที�จะชําระเงินเมื�อมีการขายคืนหน่วยลงทนุและอาจไม่ได้รับเงินคืนเมื�อถึงเวลาที�ต้องการ 
 
4. ความเสี�ยงด้านสกุลเงิน  
การลงทนุของกองทนุอาจดําเนินการในหลายสกลุเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุอาจขึ  นอยู่กบัความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนเนื�องจากสถานะของ
สกลุเงินที�กองทนุถืออยู่นั  นอาจไม่สอดคล้องกบัสถานะหลกัทรัพย์ที�ถืออยู่ ดงันั  นผู้จดัการการลงทนุอาจใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก
ความผนัผวนในมลูค่าของหลกัทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุเมื�อเทียบกบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อื�นๆ ในประเภทเดียวกนั การลงทนุดงักล่าวต้องคํานึงถึงความเสี�ยงบาง
ประการซึ�งนอกจากความเสี�ยงอื�นๆ แล้วยงัรวมถึงสมดลุและความไม่สมดลุในการซื  อขายและนโยบายเศรษฐกิจที�เกี�ยวข้อง อตัราแลกเปลี�ยนที�ไม่เหมาะสม ความ
ผนัผวนในอตัราแลกเปลี�ยน การออกระเบียบควบคมุตลาดหลกัทรัพย์โดยรัฐบาล ภาษีหกั ณ ที�จ่าย ข้อจํากดัในการเคลื�อนย้ายกองทนุหรือทรัพย์สินอื�น นโยบาย
ของรัฐบาลในสว่นของการแปรรูปกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐ ปัญหาทางการเมือง และการเวนคืนทรัพย์สนิ การเรียกเก็บภาษีจากผู้ มีรายได้สงู และความไม่มั�นคง
ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ  
บริษัทอาจใช้เทคนิคการป้องกนัความเสี�ยงเพื�อกําจดัความเสี�ยงที�กองทนุมีในส่วนของสกลุเงินหลกัแต่ก็อาจไม่สามารถทําได้หรือไม่เหมาะสมที�จะทําได้ในทกุกรณี  
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

5. ความเสี�ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม  
การลงทนุเฉพาะกลุ่ม ตลาด หรือภมิูภาค โดยการลงทนุในขอบเขตที�กาํหนดเฉพาะเหล่านี  อาจส่งผลให้มีความเสี�ยงมากกว่าการลงทนุในตลาด อตุสาหกรรมตลาด 
หรือภมิูภาคที�มีความหลากหลาย 
 
6. ความเสี�ยงด้านภาวะเงินเฟ้อ 
อตัราเงินเฟ้อสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูคา่การลงทนุของท่านได้ 
 
7. ความเสี�ยงด้านความสามารถในการชําระหนี 1  
การลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหนี  หรือหลกัทรัพย์ประเภทอื�นรวมถึงตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินอาจมีความเสี�ยงด้านความสามารถในการชําระหนี  ของผู้ออก
หลกัทรัพย์ ในภาวะที�มีความไม่มั�นคงทางการเงิน ความไม่แน่นอนในด้านความสามารถในการชําระหนี  ของผู้ออกหลกัทรัพย์อาจเพิ�มขึ  นในหลกัทรัพย์เหลา่นี  ได้ ซึ�ง
ในส่วนของสภาพตลาดแล้วอาจหมายถึงการที�ผู้ออกหลกัทรัพย์มีอตัราการผิดนดัชําระหนี  เพิ�มมากขึ  น หากผู้ออกหลกัทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ประเภทหนี  ใดๆ ที�กองทนุ
นําทรัพย์สินไปลงทนุมีการผิดนดัชําระหนี  หรือเกิดการขาดสภาพคล่องหรือประสบปัญหาอื�นๆ ทางการเงิน มลูค่าของกองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วย 
 
8. ความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
การเปลี�ยนแปลงในกฎหมายที�บงัคบัใช้ ระเบียบ สถาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบในทางลบได้เป็นอย่างมากต่อธุรกิจและผลตอบแทนของ
กองทนุ นอกจากนี   ความเป็นไปได้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบที�บงัคบัใช้กบักิจกรรมที�อนญุาตให้กองทนุและผู้จดัการการลงทนุและผู้ที�
เกี�ยวข้องหรือผู้ที�ได้รับมอบหมายนั  นสามารถทําได้ อาจจํากดัหรือป้องกนักองทนุหรือผู้จดัการกองทนุจากการดําเนนิการตามวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุหรือ
ในการดําเนินกองทนุในลกัษณะที�กาํลงัดําเนินอยู่ 
 
9. ความเสี�ยงที�จะถูกระงับ  
การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุอาจถกูระงบัชั�วคราวตามขั  นตอนที�ระบไุว้ในหนงัสือชี  ชวนในหวัข้อ “การระงบัการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ” ซึ�งใน
กรณีดงักล่าว กองทนุอาจจะไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนการลงทนุในกองทนุได้ ความล่าช้าในการจําหนา่ยจ่ายโอนการลงทนุของกองทนุอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อมลูค่าการลงทนุที�จําหนา่ยออก และมลูคา่และสภาพคล่องของกองทนุ 
 
10. ความเสี�ยงด้านอนุพันธ์  
คําว่า “อนพุนัธ์” เดิมใช้กบัสญัญาบางประเภทที� “ได้” มลูค่ามาจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่าของหลกัทรัพย์ สกลุเงิน โภคภณัฑ์ หรือดชันีที�ใช้อ้างอิง นกัลงทนุเรียก
หลกัทรัพย์บางประเภทที�มีลกัษณะในการให้ผลตอบแทนของสญัญาเหล่านี  ว่า อนพุนัธ์  
เมื�อใช้อนุพนัธ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง ก็อาจพบว่าตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินและการลงทนุหรือภาคการตลาดที�กาํลงัป้องกนัความเสี�ยง มีความสมัพนัธ์ที�ไม่
สอดคล้องกนัทกุประการ อนพุนัธ์เป็นตราสารที�มีความซบัซ้อนซึ�งมกัจะเกี�ยวข้องกบัการใช้เงินสดลงทนุในจํานวนไม่มากเมื�อเทียบกบัระดบัความเสี�ยงที�มี อนพุนัธ์
รวมถึง สญัญาสวอป ออปชั�น ฟิวเจอร์ส และหลกัทรัพย์ที�แปลงสภาพได้ กองทนุมองหาวิธีการใช้สญัญาและหลกัทรัพย์อนพุนัธ์เพื�อลดความผนัผวนของกองทนุและ
เพิ�มผลตอบแทนโดยรวม ขณะที�ราคาอนพุนัธ์บางอย่างที�เคลื�อนไหวไปตามการเปลี�ยนแปลงของตลาดอาจแตกต่างไปจากการลงทนุแบบเดิมๆ เช่น หุ้นและ
พนัธบตัร แต่อนพุนัธ์ไม่จําเป็นต้องมีความเสี�ยงด้านตลาดที�มากไปกว่าการลงทนุแบบเดิมๆ อนพุนัธ์อาจมีความเสี�ยงด้านการชําระหนี  ของคู่สญัญาในกรณีที�ไม่
สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ และหากความสามารถในการชําระหนี  ของคู่สญัญาถดถอย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตราสารได้  
นอกจากนี   กองทนุยงัมีความเสี�ยงที�กบัการที�ตลาดหลกัทรัพย์ที�เป็นแหล่งซื  อขายอนพุนัธ์หรือสํานกัชําระดลุไม่ดําเนนิการให้  
อนพุนัธ์ที�ซื  อขายนอกตลาดหลกัทรัพย์อาจดําเนินการไม่ได้มาตรฐาน ซึ�งหมายความว่า อาจต้องมีการเจรจาของสญัญาแตล่ะสญัญา ผลที�ตามมาคือสญัญาที�ซื  อ
ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์จะมีสภาพคล่องน้อยกว่าอนพุนัธ์ที�ซื  อขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์ที�ซื  อขายนอกตลาดฯ มกัไม่ได้ถกูประเมินความสามารถใน
การชําระหนี  และไม่ได้อยู่ภายใต้การดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลอย่างสมาชิกในตลาดที� “ซื  อขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์” และไม่มีการให้ความร่วมมือในการชําระ
ดลุเพื�อรับประกนัการชําระเงินที�ต้องชําระ ดงันั  นกองทนุจึงมีความเสี�ยงที�คู่สญัญาจะไม่สามารถทําธุรกรรมได้สาํเร็จตามข้อกําหนดและเงื�อนไขเนื�องจากข้อพิพาท
ด้านเงื�อนไขของสญัญา (ไม่ว่าจะสจุริตหรือไม่) หรือเนื�องจากปัญหาด้านความสามารถในการชําระหนี  หรือสภาพคล่อง ซึ�งเป็นสาเหตใุห้กองทนุเกิดการขาดทนุ  
อีกทั  งยงัมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการใช้อนพุนัธ์ซึ�งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทนุเนื�องจากมีการบงัคบัใช้กฎหมายหรือระเบียบโดยไม่คาดคิดหรือเนื�องจากสญัญา
ไม่สามารถบงัคบัได้ตามกฎหมายหรือไม่ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้อย่างถกูต้อง 
 
11. โครงสร้างแบบกองทุนกลุ่มของบริษัทและความเสี�ยงในการรับผิดซึ�งกันและกัน  
กองทนุจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของตนโดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของกองทนุ บริษัทจดัการลงทนุเป็นกองทนุหนึ�งในกลุ่มกองทนุ
ที�มีการแยกความรับผิดระหวา่งกองทนุต่างๆ และตามกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดทั  งจํานวนต่อบคุคลภายนอกและตามปกติกองทนุต่างๆ 
จะไม่ต้องรับผิดซึ�งกนัและกนั  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าหากมีการดําเนินการต่อบริษัทฯ ในชั  นศาลในประเทศอื�น ศาลจะรับฟังเหตผุลเรื�องลกัษณะของกองทนุที�มีการแยก
ความรับผดิออกจากกนัหรือไม่ 
 
  



หน้า 20 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

12. ความเสี�ยงในตลาดเกิดใหม่  
ในกรณีที�กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ของผู้ออกหลกัทรัพย์ที�อยู่ในประเทศที�เป็นตลาดซื  อขายหลกัทรัพย์ที�เกิดใหม่ นกัลงทนุจะมีความเสี�ยงเพิ�มเติมนอกจากความ
เสี�ยงที�เจอตามปกติในการลงทนุในหลกัทรัพย์แบบเดิมๆ ซึ�งจะทําให้การลงทนุในตลาดดงักลา่วเป็นการลงทนุแบบเก็งกําไรเพราะมีความเสี�ยงในระดบัที�สงูกว่า
ระดบัปกตแิละอาจคาดการณ์ได้ว่ามลูค่าตลาดจะผนัผวนสงูกว่าระดบัความผนัผวนเฉลี�ย  
ความเสี�ยงเหล่านี   ได้แก่  
• ค่าเงินเสื�อมราคา ทรัพย์สินของกองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ที�อยู่ในสกลุเงินอื�นที�ไม่ใช่สกลุเงินของประเทศที�พฒันาแล้ว และรายได้ใดๆ ที�กองทนุได้รับเนื�องจาก
การลงทนุดงักล่าวจะได้รับเป็นเงินสกลุเงินอื�นๆ  
ที�ผ่านมา สกลุเงินของประเทศกําลงัพฒันาหลายสกลุเงินประสบปัญหาค่าเงินเสื�อมราคาอย่างมากเมื�อเทียบกบัค่าเงินของประเทศที�พฒันาแล้ว ค่าเงินของประเทศ
ที�กําลงัพฒันาบางประเทศอาจลดลงอย่างต่อเนื�องเมื�อเทียบกบัสกลุเงินของประเทศที�พฒันาแล้ว เนื�องจากบริษัทคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและ
จ่ายเงินปันผลในสกลุเหรียญสหรัฐ กองทนุจึงอาจมีความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทนุได้  
• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัประเทศ มลูค่าของทรัพย์สินของกองทนุอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในแต่ละประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที�กองทนุลงทนุ เช่น 
การเปลี�ยนแปลงในนโยบายรัฐ การแปลงกิจการเอกชนเป็นของรัฐ การเก็บภาษี ระบบกฎหมายที�ยงัพฒันาไม่เพียงพอและมกัจะไม่ได้รับการทดสอบ ข้อจํากดัเรื�อง
การนําเงินตราต่างประเทศกลบัประเทศ และการเปลี�ยนแปลงอื�นๆ ด้านกฎหมาย แนวปฏิบตัิหรือระเบียบของประเทศที�กองทนุอาจลงทนุ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การ
เปลี�ยนแปลงในบทบญัญตัิของกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัสดัส่วนการเป็นเจ้าของกิจการโดยชาวต่างชาติในบริษัทในประเทศในตลาดเกิดใหม่  
• ปัจจยัทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศที�ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที�กองทนุอาจลงทนุนั  นอาจประสบกบัความไม่มั�นคงทางสงัคม 
การเมือง และเศรษฐกิจในระดบัที�รุนแรงกว่าระดบัที�พบในประเทศที�พฒันาแล้ว ความไม่มั�นคงดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมถึง รัฐบาลอํานาจนิยม 
ความไม่สงบที�เกี�ยวโยงกบัการเรียกร้องเพื�อการปรับปรุงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม การก่อการกําเริบและกิจกรรมก่อการร้ายภายในประเทศ ความสมัพนัธ์
อนัเป็นปรปักษ์กบัประเทศเพื�อนบ้าน และการลกัลอบค้ายาเสพตดิ ความไม่มั�นคงดงักล่าวอาจทําให้สภาวะทางการเงินของผู้ออกหลกัทรัพย์ด้อยลงหรือทําให้ตลาด
การเงินที�กองทนุลงทนุขดัข้องได้  
•ความเสี�ยงด้านภาษี กฎหมายและแนวปฏิบตัด้ิานภาษีของตลาดเกิดใหม่อาจยงัไม่พฒันาเต็มที�หรือมีความแน่นอนไม่เพียงพอ การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในอนาคตใน
กฎหมายและแนวปฏบิตัิเหลา่นี  หรือการตีความกฎหมายอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
• แนวปฏบิตัิของตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งกําลงัมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการกํากบัดแูลที�น้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย์ชั  นนําหลายแห่งของโลก 
นอกจากนี   แนวปฏิบตัิของตลาดในสว่นของการชําระเงินสําหรับธุรกรรมหลกัทรัพย์และการรับฝากทรัพย์สินในตลาดเกิดใหม่อาจทําให้กองทนุมีความเสี�ยงเพิ�มขึ  น
และอาจรวมถึงความล่าช้าในการได้รับข้อมลูที�ถกูต้องเกี�ยวกบัมลูค่าหลกัทรัพย์ (ซึ�งอาจกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) และความเสี�ยงที�การลงทนุอาจ
ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถกูต้องได้  
ตลาดหลกัทรัพย์เหล่านี  โดยทั�วไปจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าตลาดหลกัทรัพย์ชั  นนําของโลก การซื  อขายการลงทนุอาจใช้เวลานานกวา่ระยะเวลาที�สามารถคาดการณ์
ได้จากตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศที�พฒันาแล้ว และธุรกรรมอาจซื  อขายในราคาที�ไม่น่าพอใจ ตลาดเกิดใหม่บางแห่งกําหนดให้ต้องชําระเงินค่าหลกัทรัพย์ให้
นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ลว่งหน้าและกําหนดว่าห้ามโอนทรัพย์สินจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาภายหลงัการชําระเงินค่าหลกัทรัพย์แล้ว ซึ�งทําให้กองทนุมีความ
เสี�ยงด้านคูส่ญัญาเพิ�มเข้ามาจากกิจกรรมของนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว อีกทั  งสภาพคล่องอาจลดลงและราคาผนัผวนมากขึ  นกว่าตลาดชั  น
นําเพราะมีการกระจกุตวัของการลงทนุสงูแต่เป็นการซื  อขายในบริษัทเพียงไม่กี�แห่ง ในตลาดเกิดใหม่บางแห่ง หลกัฐานตามกฎหมายสําหรับการเป็นเจ้าของ
หลกัทรัพย์นั  นอยู่ในรูปของ “สมดุทะเบยีน” และนายทะเบียนท้องถิ�นมีบทบาทสําคญัยิ�งในการบนัทึกทะเบียนและเก็บรักษาหลกัทรัพย์ นายทะเบียนดงักล่าวอาจ
ไม่ได้รับการสอดส่องดแูลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากบัดแูลที�มีประสิทธิผลและทําให้การเรียกร้องใดๆ จากนายทะเบียนประสบความสําเร็จได้ยาก  
• คณุภาพของข้อมลู แนวปฏบิตัิ มาตรฐาน และข้อกําหนดด้านการเปิดเผยข้อมลู ในส่วนของรายงานทางบญัชี การตรวจสอบภายใน และการเงินที�บงัคบัใช้กบับาง
บริษัทในตลาดเกิดใหม่ที�กองทนุอาจลงทนุอาจแตกต่างไปจากที�บงัคบัใช้ในประเทศที�พฒันาแล้วเนื�องจากนกัลงทนุมีข้อมลูน้อยและข้อมลูดงักล่าวอาจไม่เป็น
ปัจจบุนัหรืออาจมีระดบัของการรับประกนัที�ตํ�า  
• การรับฝากหลกัทรัพย์ บริการรับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจยงัพฒันาไม่เพียงพอและทําให้มีความเสี�ยงด้านธุรกรรมและการรับฝากหลกัทรัพย์
หากมีการซื  อขายในตลาดดงักลา่ว ในบางกรณี กองทนุอาจไม่สามารถขอรับทรัพย์สินบางส่วนคืนมาได้ ซึ�งในกรณีดงักล่าวอาจรวมถึงกรณีที�ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ราย
ย่อยเลิกกิจการ ล้มละลายหรือขาดสภาพคล่อง การบงัคบัใช้กฎหมายย้อนหลงั และการฉ้อโกงหรือการจดัทําทะเบียนกรรมสิทธิFที�ไม่เหมาะสม ต้นทนุที�กองทนุต้อง
ชําระในส่วนของการลงทนุและการถือหน่วยลงทนุในตลาดดงักล่าวมกัจะสงูกว่าต้นทนุที�ชําระในตลาดหลกัทรัพย์ที�มีการจดัการ  
• การจดทะเบียนหลกัทรัพย์ ในบางประเทศในตลาดเกิดใหม่ หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิFตามกฎหมายในหุ้นนั  นอยู่ในรูปของ “สมดุทะเบียน” หากต้องการได้รับการ
ยอมรับในฐานะเจ้าของหุ้นของบริษัท ผู้ ซื  อหรือผู้แทนของผู้ ซื  อต้องเดินทางด้วยตนเองไปพบนายทะเบียนและเปิดบญัชี (ในบางกรณี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเปิด
บญัชี) หลงัจากนั  น เมื�อมีการซื  อหุ้นบริษัทเพิ�ม ผู้แทนของผู้ ซื  อต้องนําหนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ซื  อและผู้ขายหุ้น พร้อมหลกัฐานการซื  อไปแสดงต่อนายทะเบียน 
เพื�อให้นายทะเบียนตดัหุ้นออกจากบญัชีของผู้ขายที�นายทะเบียนเก็บไว้และเพิ�มหุ้นดงักล่าวเข้าไปในบญัชีของผู้ ซื  อที�นายทะเบียนเก็บไว้  
นอกจากความเสี�ยงข้างต้น นกัลงทนุโปรดเข้าใจวา่แม้ว่าทกุกองทนุจะมีวตัถปุระสงค์ลงทนุเพื�อการเติบโตของเงินทนุในระยะกลางถึงระยะยาว แต่กองทนุที�ลงทนุใน
เศรษฐกิจที�เติบโตเร็วหรือในกลุ่มอตุสากรรมที�จํากดัหรือเฉพาะกลุ่ม อาจประสบกบัความผนัผวนในระดบัที�สงูกว่าระดบัความผนัผวนเฉลี�ยและมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเหล่านั  นจะถกูกระทบตามไปด้วย นกัลงทนุควรคํานึงวา่การลงทนุในกองทนุดงักล่าวเป็นการลงทนุระยะยาว แต่หากสถานการณ์สว่นบคุคลของนกั
ลงทนุจะเปลี�ยนไป ก็สามารถขายคืนได้ในวนัทําการของกองทนุ การลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทเล็กมีความเสี�ยงมากกว่าที�พบในการลงทนุในบริษัทใหญ่ที�ก่อตั  ง
มานาน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง บริษัทเล็กที�มกัจะมีสายการผลิต ทรัพยากรการตลาดและการเงินที�จํากดั และอาจต้องอาศยัผู้บริหารบริษัทที�มีเพียงไม่กี�คน แม้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวา่พอร์ตการลงทนุที�ลงทนุในหลกัทรัพย์ทั�วโลกและหลากหลายอย่างแท้จริงนั  นควรจะรวมถึงการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ แต่กองทนุ
ขอแนะนําวา่การลงทนุในกองทนุใดๆ ที�ลงทนุในตลาดเกิดใหม่เป็นหลกัไม่ควรจะมีสดัส่วนในพอร์ตการลงทนุมาก 
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13. ความเสี�ยงในตลาดจีน  
มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง การเปลี�ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล ระบบภาษี 
ข้อจํากดัในการนําเงินตราต่างประเทศกลบัประเทศ และข้อจํากดัเรื�องการลงทนุของชาวต่างชาติในประเทศจีน มาตรฐานทางบญัชี การตรวจสอบภายใน และการ
รายงานของประเทศจีนอาจไม่ให้ความคุ้มครองแก่นกัลงทนุหรือให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุในระดบัเดียวกบัที�ได้รับจากตลาดหลกัทรัพย์ที�ก่อตั  งมายาวนาน  
นอกจากนี   กรอบกฎหมายของประเทศจีนสําหรับการซื  อขายการลงทนุและในส่วนของผลประโยชน์ในการลงทนุนั  นเป็นเรื�องที�ค่อนข้างใหม่และยงัไม่ได้รับการ
ทดสอบ ทั  งตลาดหลกัทรัพย์ในเซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นกําลงัมีการพฒันาและปรับปรุง ซึ�งอาจนําไปสู่ความผนัผวนในการซื  อขาย ความยากลาํบากในการชําระเงินและ
การบนัทึกธุรกรรม รวมทั  งปัญหาด้านการตีความและบงัคบัใช้ระเบียบกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง ตามนโยบายภาษีของประเทศจีนที�บงัคบัใช้อยู่นั  น มีระบบภาษีบาง
ประเภทที�ใช้กบัการลงทนุของชาวต่างชาติ ซึ�งไม่สามารถรับประกนัได้วา่ระบบภาษีเหล่านี  จะไม่ถกูยกเลิกในอนาคต  
การปฏิรูปเศรษฐกิจหลายโครงการของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั  นไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนหรือไม่เคยมีการทดลองใช้และยงัต้องมีการแก้ไขและปรับปรุง โดยการ
แก้ไขและปรับปรุงอาจไม่ส่งผลดีต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เสมอไป เช่น กรณีของหุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  น (China A Share)  
ผู้จดัการการลงทนุอาจมีตวัเลือกหุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นที�จํากดัเมื�อเทียบกบัตวัเลือกที�มีในตลาดอื�น รวมทั  งตลาดซื  อขายหุ้นจีนที�
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าทั  งในด้านมลูคา่รวมในตลาดและจํานวนหุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยง
ไฮ้และเสินเจิ  นที�มีให้ซื  อเมื�อเทียบกบัตลาดอื�น ซึ�งสามารถนําไปสู่ความผนัผวนด้านราคาที�รุนแรงได้  
หน่วยงานกํากบัดแูลแห่งชาตแิละกรอบกฎหมายสําหรับตลาดทนุและบริษัทร่วมทนุในประเทศจีนยงัอยู่ในขั  นกําลงัพฒันาเมื�อเทียบกบัประเทศที�พฒันาแล้ว 
ปัจจบุนับริษัทร่วมทนุที�มีหุ้นที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสนิเจิ  นกําลงัปฏิรูปโครงสร้างโดยการแตกหุ้นเพื�อแปลงหุ้นของรัฐหรือหุ้นของบคุคลตาม
กฎหมายเป็นหุ้นที�เปลี�ยนมือได้โดยมีเจตนาที�จะเพิ�มสภาพคล่องให้หุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  น อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการ
ปฏิรูปดงักล่าวในตลาดหุ้นเซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นก็ยงัพบเห็นได้  
นอกจากนี  การที�รัฐบาลจีนควบคมุการแปลงคา่เงินและความเคลื�อนไหวในอนาคตในอตัราแลกเปลี�ยนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานและผลลพัธ์
ทางการเงินของบริษัทที�กองทนุลงทนุ  
เมื�อพิจารณาปัจจยัที�กล่าวไปแล้วข้างต้น ราคาหุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นอาจปรับตวัลงได้มากในบางสถานการณ์  
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏบิตัิด้านภาษีในประเทศจีนมีความเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจเปลี�ยนแปลงโดยให้มีผลย้อนหลงั กองทนุอาจลงทนุในหุ้นจีนที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นโดยการลงทนุใน: กองทนุร่วมแบบเปิดที�เข้าถึงหุ้นจีนที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เซี�ยงไฮ้และเสินเจิ  นผ่านผู้
ลงทนุชาวต่างชาตปิระเภทสถาบนัที�มีคณุสมบตัิ หรือหุ้นกู้อนพุนัธ์หรือตัRวร่วมลงทนุ  
ในปัจจบุนัผู้จดัการการลงทนุไม่มีเจตนาที�จะสํารองเงินค่าภาษีประเทศจีนในส่วนของการลงทนุของกองทนุในหลกัทรัพย์ที�เชื�อมโยงกบัตลาดจีน หากมีการเรียกเก็บ
ภาษีของประเทศจีนจากกองทนุ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบและนกัลงทนุอาจขาดทนุได้ 
 

14. ความเสี�ยงจากการลงทุนในบริษัทเล็ก  
การลงทนุในบริษัทขนาดเล็กนั  นอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์ในบริษัทที�มีขนาดใหญ่กวา่ หลกัทรัพย์ของบริษัทเล็กอาจให้ผลตอบแทนสงูกว่า
แต่ก็มีความเสี�ยงเพิ�มเข้ามา หลกัทรัพย์ของบริษัทเล็กอาจมีความผนัผวนมากกว่าหลกัทรัพย์ของบริษทัที�มีขนาดใหญ่กว่า 
 

15. การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์  
หุ้นกู้อนพุนัธ์อยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขของผู้ออกหลกัทรัพย์ เงื�อนไขเหล่านี  อาจทําให้เกิดความลา่ช้าในการใช้กลยทุธ์การลงทนุของผู้จดัการการลงทนุ
เนื�องจากข้อจํากดัในส่วนของผู้ออกหลกัทรัพย์ที�ซื  อหรือขายหลกัทรัพย์ที�อ้างอิงกบัหุ้นกู้อนพุนัธ์ หรือในการขายคืนและชําระเงินกรณีขายคนืหลกัทรัพย์ให้กองทนุ 
การลงทนุในหุ้นกู้อนพุนัธ์อาจไม่มีสภาพคล่องเพราะไม่มีตลาดใดที�รับซื  อขายหุ้นกู้อนพุนัธ์ เพื�อทําตามคําขอ กองทนุต้องอาศยัคู่สญัญาที�ออกหุ้นกู้อนพุนัธ์ให้เสนอ
ราคาเพื�อยกเลิกส่วนหนึ�งส่วนใดของหุ้นกู้อนพุนัธ์ โดยราคานี  จะสะท้อนสภาพความคล่องของตลาดและขนาดของธุรกรรม 
 

16. การลงทุนใน collective investment schemes (CIS)  
CIS ที�กองทนุอาจลงทนุอาจมีวนัทําการน้อยกว่ากองทนุซึ�งอาจกระทบต่อความสามารถของกองทนุในการคืนเงินกรณีขายคืนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะให้
บริษัทจดัการขายคืนหนว่ยลงทนุเนื�องจากกองทนุไม่สามารถเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นเงินได้ ในกรณีที�กองทนุอ้างอิงมีวนัทําการน้อยกว่าวนัทาํการของกองทนุและ
หากมีการขอให้ขายคนืหน่วยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในวนัทําการใด บริษัทอาจจําเป็นต้องจํากดัการขายคืนหน่วยลงทนุที�เกินกว่า
จํานวนที�ระบเุนื�องจากกองทนุไม่สามารถเปลี�ยนหน่วยลงทนุในกองทนุอ้างอิงหรือหน่วยลงทนุอื�นเป็นเงินสําหรับกรณีการขายคนืในวนัทาํการได้ ซึ�งอาจหมายความ
ว่าคําขอขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่สามารถทําได้ในวนัทาํการนั  น แต่จะดาํเนินการได้ในวนัทําการถดัไป และ/หรือวนัทําการอื�น ข้อจํากดันี  จะ
บงัคบัใช้ตามสดัสว่นเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทั  งหมดที�ประสงค์จะขายหน่วยลงทนุคืนได้รับเงินในสดัส่วนเท่าๆ กนั นอกจากนี   กองทนุอ้างอิงอาจกําหนดข้อจํากดัในการขาย
หน่วยลงทนุคืนในกรณีที�มีคําขอขายคนืเกินกว่าระดบัหรือร้อยละของหุ้นในชดุที�ออกในวนัทําการวนัใดวนัหนึ�ง อีกทั  งข้อจํากดัดงักล่าวของ CIS จะยงักระทบต่อ
ความสามารถของกองทนุในการเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นเงินได้ทนัเวลา  
(CIS หมายถึง การจดัการในลกัษณะกองทนุรวม ซึ�งในต่างประเทศมีการจดัตั  งในหลายรูปแบบ เช่น trust หรือ investment company เป็นต้น)  
 

หมายเหตุ:  
(1) ข้อความในส่วนของกองทนุ FSSA Greater China Growth Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั  น ในกรณี
ที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  
(2) ในกรณีที�กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการซึ�งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี @เฮดจ์ปันผล 
 

 

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

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   
 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 5นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 
 

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

3. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 2.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี ไม่ตํ�ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ�งดงันี 5 
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 5งนี 5 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มี
ภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale) 

6. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5 
6.1  เป็นตราสารหนี 5 ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
6.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

6.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง
เป็นบคุคลดงันี 5 
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
6.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 5น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

7. ทรัพย์สินดงันี 5 
7.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5  

7.1.1  เป็นตราสารหนี 5 ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 5นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 5 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 5าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

7.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

7.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักล่าวต้องบคุคลดงันี 5 
7.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บคุคลตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 5น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี 5 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1  reverse repo 
7.2.2  OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที� 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที� 2 ข้อ 2 ที�จด
ทะเบียนซื 5อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื 5อ
ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที$ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 5 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ 5าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที$ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี 5 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 5งขึ 5น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั 5งนี 5 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี 
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securities lending หรือ derivatives) 

2. ทรัพย์สินดงันี 5 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 5 แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 5ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5 

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 อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที� 2 ข้อ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ�งได้แก่ 
6.1  ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
6.2  ตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที�ตํ�ากวา่ที�

สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี 5  

7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

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

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

ส่วนที$ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี 5 ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 5ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี 5ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี 5สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนั 5น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ออกตราสารมีหนี 5สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํา
มลูค่าหนี 5สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี 5สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 5สินทางการเงินนั 5นจะต้องเป็นข้อมลูที�มีการ
เผยแพร่เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี 5สินทางการเงินตามที�
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กําหนดการจดัทาํงบการเงินในครั 5งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี 5ของผู้ออกรายนั 5นเป็น
รายครั 5ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี 5โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดัการจะลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการราย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครั 5ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการ
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ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี 5 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 5งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ 
CIS ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั 5น  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี 5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 5งขึ 5นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ทั 5งนี 5 การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือ ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื @อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั 5งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี 5สินทั 5งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 
 

รายการที$เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง  
1 พ.ค. 62 –  
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 –  
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 –  
30 เม.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั @งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 4.6545 0.9993 1.0008 0.9995 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (2) ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0307 (3) 0.0310 0.0310 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.1070 - - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0056 0.0068 0.0055 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 5นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ 5นจากการทํารายการซื 5อขาย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง - - - 

 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั @งหมด ไม่เกิน 4.6545 0.9993 1.0008 0.9995 

ค่าใช้จ่ายในการซื @อขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - - - 
 

ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ สั$ งซื @อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (1)  (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  
  

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 พ.ค. 62 –  
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 –  
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 –  
30 เม.ย. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 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)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื 5อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื�นใดแล้ว 

(2)  กองทุน FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล ในอตัราร้อยละ 
0.50 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี 5เฮดจ์ปันผล 
ทั 5งนี 5 การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรับเปลี�ยนได้ตามการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี) 

(3)  ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0310 โดยมีผลตั 5งแต่วนัที� 4 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที� 30 เมษายน 2565 

PTR = 4.36% 
 
 

 
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565 
 

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  19,813,513.40 1.75 

     เงินฝากธนาคาร    

         TRIS    

             Rate A  174.80 0.00 

         FITCH_TH-LONG    

             Rate AAA  14,847,963.26 1.31 

             Rate BBB  4,965,375.34 0.44 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  1,151,009,908.94 101.61 

     หน่วยลงทนุ    

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  1,136,199,196.79 100.30 

     เงินฝากธนาคาร    

         FITCH_TH-LONG    

             Rate BBB  14,810,712.15 1.31 

สัญญาซื @อขายล่วงหน้า   (38,872,992.93)  (3.43) 

     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

         TRIS    

             Rate A+   (11,490,424.63)  (1.01) 

             Rate A   (6,354,077.10)  (0.56) 

         FITCH-LONG    

             Rate AA+   (1,664,280.00)  (0.15) 

             Rate AA   (19,364,211.20)  (1.71) 

อื$นๆ  809,314.36 0.07 

     ลกูหนี 5  20,358,477.52 1.80 

     เจ้าหนี 5   (18,528,836.88)  (1.64) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (1,020,326.28)  (0.09) 
    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,132,759,743.77 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื @อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบ กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)   กําหนด (net gain/loss) 

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 14,886,449.23 0.0067 3 พ.ค. 2565 75,737.08 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 62,638,021.50 (0.1684) 17 มิ.ย. 2565 (1,907,664.54) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 174,338,268.30 (0.8338) 17 มิ.ย. 2565 (9,444,847.46) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 328,589,200.00 (0.6834) 8 ก.ค. 2565 (7,741,699.28) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 167,870,634.00 (0.5609) 6 พ.ค. 2565 (6,354,077.10) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี�ยง 77,028,150.00 (0.1469) 27 พ.ค. 2565 (1,664,280.00) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 48,671,624.00 0.0771 27 พ.ค. 2565 872,907.98 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 48,663,660.00 (0.0778) 27 พ.ค. 2565 (880,871.98) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 36,412,359.00 0.0283 17 มิ.ย. 2565 320,465.49 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 36,074,586.00 (0.0581) 17 มิ.ย. 2565 (658,238.49) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 88,687,254.00 (0.2371) 6 พ.ค. 2565 (2,685,592.80) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 155,723,272.00 (0.7941) 27 พ.ค. 2565 (8,995,541.49) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 64,352,361.00 0.0168 17 มิ.ย. 2565 190,709.66 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี @ระยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 

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

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

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

A3 A- A- A- 
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 

ความน่าเชื�อถือตํ�ากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี 5สงูที�สดุ 

Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 5ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี @ระยะสั @น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 5ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 5ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 5น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ :  *   ดชันีชี 5วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI Golden Dragon Index ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัรา
แลกเปลี�ยน เพื�อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที�คํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 

 **   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 5 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนี @เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown): -31.97% 

*กรณีกองทนุจดัตั 5งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ 5นนบัตั 5งแต่จดัตั 5งกองทนุ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 30 เมษายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 
 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี 5ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 5มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 5ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั 5น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั 5งนี 5     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ�สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หาก
สินค้าหรือตวัแปรที�สัญญาซื 5อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ�งอาจ
ส่งผลให้การเข้าทําสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

กองทนุรวมนี 5ลงทนุกระจกุตวัในประเทศไต้หวนั และฮ่องกง ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  
 

ข้อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565 
  

ผลการดาํเนินงาน 
สิ @นสุด ณ วันที$ 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ$ม 
โครงการ 

(27 เมษายน 2558) 

KF-HCHINAD -19.30% -17.27% -19.22% -23.95% 2.77% 6.03% N/A 4.12% 

ดชันีชี 5วดั (Benchmark)* -15.44% -14.28% -20.12% -29.71% -1.24% 2.62% N/A 0.88% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 29.92% 33.65% 25.19% 22.12% 20.79% 19.55% N/A 18.72% 

ความผนัผวนของดชันีชี 5วดั 31.41% 34.65% 26.48% 24.63% 23.02% 20.78% N/A 19.98% 
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ภาคผนวก 

ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก) * 

 

 

 
*ข้อมลู ณ เดือนเมษายน 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 
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     ข้อมูลอื$นๆ 

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

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบคุคลที�เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี 5   

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั 5นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 5นบ่อยครั 5งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนั 5นด้วย  

ทั 5งนี 5 กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที�ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับบญัชีของบคุคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั 5น นอกจากนี 5ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  

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

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั 5นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั 5งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั 5งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 5งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 5งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ที�เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 5งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั 5งผู้
ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี 5  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น) ที�มีอยู่ในบญัชีทั 5งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 5นกบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั 5ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั 5งนี 5 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

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



หน้า 33 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั 5งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 5น
หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 5ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี 5แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั�งซื 5อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั 5นได้ เพื�อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั 5งนี 5 ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 5น หากมีการดําเนินการที�
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั 5น  

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3.  การซื @อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนที�ซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซื 5อหน่วยลงทนุของกองทุนนี 5ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครั 5งแรก โดยติดต่อ
กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั 5งนี 5 การซื 5อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่าง
ไปจากการซื 5อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที�ซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึ�ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิกการให้บริการซื 5อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ซึ�งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ/หรือผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ
และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันที�เริ�มปิด
ประกาศดงักล่าว 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการซื 5อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี 5 

3.1  มลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 5นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 5นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขั 5นตํ�า 

เนื�องจากการซื 5อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์  สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน  การดําเนินการสบัเปลี�ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภยั เป็นต้น ดงันั 5น การสั�งซื 5อขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อกําหนดในเรื�องมูลค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั 5นตํ�าของการ
สั�งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 5นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 5นตํ�า ซึ�งอาจแตกต่างจากการซื 5อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว  ผู้ลงทนุที�ซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ�งจดัทําโดยบริษัทประกนัชีวิต 

3.2  การซื 5อหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต: 

ผู้ลงทุนสามารถซื 5อหน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั 5งนี 5 บริษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขั 5นตํ�าในการสั�งซื 5อหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการสั�งซื 5อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั�งซื 5อ วิธีการชําระเงินเพิ�มเติม 
ตามที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที�ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั�งซื 5อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั�งซื 5อหน่วยลงทนุจะมีผลเมื�อบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจาก
บริษัทประกนัชีวิตแล้ว 

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั�งซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจปฏิเสธคําสั�งซื 5อหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนที�ซื 5อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั�งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที�บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 5งแต่วนัถัดจากวนัที�
สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ  ทั 5งนี 5 บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งใบยืนยนัการสั�งซื 5อหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื 5อดงักล่าว 



หน้า 34 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี�เฮดจ์ปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนที�ซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที�ซื 5อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขั 5นตํ�าและเงื�อนไขที�
ระบใุนกรมธรรม์ ซึ�งอาจแตกต่างจากจํานวนขั 5นตํ�าที�กําหนดไว้สําหรับการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกนัชีวิตอาจส่งคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นประจําทุกเดือนเพื�อนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกนัภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ�งมลูค่าดงักล่าวอาจตํ�ากว่าที�ระบุไว้ในโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั 5ง ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�บริษัทประกันชีวิตจะ
เปิดเผยเพิ�มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื�อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เพิ�มเติมตามที�กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับ
ซื 5อคืนหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชี 5ชวน และคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื�อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัทประกัน
ชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวน
ขั 5นตํ�าและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�ง
ขายคืนหน่วยลงทุน  ทั 5งนี 5 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยนัการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งขายคืนดงักล่าว 

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

3.4  การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั 5นตํ�า จํานวนเงินคงเหลือขั 5นตํ�า และเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสั�งตามแบบฟอร์มที�บริษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านั 5นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที�บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ�ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื�อซื 5อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ�ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง ซึ�งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
เพื�อนําไปชําระค่าซื 5อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทั 5งนี 5 การดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี 5 

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

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

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

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที�บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที�จํานวนที�ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางตํ�ากว่าจํานวนขั 5นตํ�าที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที�ได้
ดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยนัการรับคําสั�งครั 5งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั 5ง แล้วแต่กรณี ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการ
ลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
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3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งซื 5อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 5งแต่วนัถัดจากวนัที�สั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  ทั 5งนี 5 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
การสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัทําการนับตั 5งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื 5อ
หรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี 5เพียงอย่างเดียว  ดงัต่อไปนี 5 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี�ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทั 5งสิ 5น 

(2)   ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

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

(4)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี 5เพียงอย่างเดียว เนื�องจากบริษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้าที�เป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั�งซื 5อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื�อที�แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมลูกองทนุอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็นต้น 

3.7  การจดัส่งรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีของกองทนุ 

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

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทั 5งนี 5 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าว
ได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ�มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 
ครั 5งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
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ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล  
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-HCHINAD  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหน่วย
ลงทนุนัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่
ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำกควำมผดิของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 20,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมต้น : 1,008,340,142.40 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกนิจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่
เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรซึง่เท่ำกบั 150 ล้ำนบำท บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุและ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบล่วงหน้ำ  
 
(2) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศให้กบักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้รับกำรจดัสรรจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจ  
 
(3) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกนัแล้วเกินกวำ่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับจดัสรรให้สำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในตำ่งประเทศให้กบักองทนุได้โดยไม่ต้องขอมติ
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุที่กองทนุและผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเป็นส ำคญั  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 2,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 500.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 50.00 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 50.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อก ำหนดในเร่ืองมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้
ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ซึง่อำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วย
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ลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำข้อก ำหนดดงักล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึง่จดัท ำโดยบริษัทประกนัชีวิต 
  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือระดมทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศซึง่เน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศจีน ฮ่องกง 
และไต้หวนั เพื่อโอกำสได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได้  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : FSSA Greater China Growth Fund  
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ล้ำนเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

กำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
 
บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่น
กำรกู้ยืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่กำรเกิน
อตัรำส่วนดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  
3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั 
FSSA Greater China Growth Fund มีกลยทุธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)  
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI Golden Dragon Index สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใช้ตวัชีว้ดัตำมกองทนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบั
ค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน ตำมสดัสว่นกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมลูค่ำเงิน
ลงทนุในต่ำงประเทศ 

 
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทัจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ ช่ือ FSSA Greater China Growth Fund (“กองทนุหลกั”) จดัตัง้และบริหำรจดักำรโดยบริษัท First Sentier 
Investors Global Umbrella Fund plc และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึง่เป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
บริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทนุหลกั
จะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินต่ำงๆ เช่น หยวนจีน ดอลลำร์ไต้หวนัใหม่ ฮ่องกงดอลลำร์ หรือสิงคโปร์ดอลลำร์ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่ำว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศฮ่องกง ซึง่ได้แก่ ประเทศ
ไอร์แลนด์ หรือประเทศสิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินหยวนจีน สิงคโปร์ดอลลำร์ หรือฮ่องกงดอลลำร์ ในภำยหลังก็ได้ โดยถือ
ว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท ำกำรซือ้ขำยและ/หรือสกลุเงินที่ใช้ในกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 
โดยส่งจดหมำยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
 
อนึ่ง กองทนุหลกัข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่สำมำรถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถำบนั โดยแต่ละคลำสของ
หน่วยลงทนุอำจมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคณุสมบตัขิองผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัทจดักำร
จะพิจำรณำเลือกลงทนุใน Class I - USD อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำม
เหมำะสมในภำยหลงัก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทนุให้เป็นไปตำมที่ได้ระบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซต์ของกองทนุหลกั) 
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2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ FSSA Greater China Growth Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตำม
อตัรำส่วนทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
4. ในกรณีที่กองทนุ FSSA Greater China Growth Fund มีกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสญัญำของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (Non – investment grade) โดยมีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดมำกกว่ำร้อยละ 15 ของ NAV ของ
กองทนุหลกั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจดักำรจะปรับลดสดัสว่นกำรลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือให้กำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่ำว มีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดไม่
เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีท่รำบถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว ยกเว้น
กรณีที่เกิดจำกปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้หรือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เสร็จ
สิน้โดยไม่ชกัช้ำ  
(2) หำกกำรด ำเนินกำรปรับลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัข้ำงต้น มีผลท ำให้กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกวำ่
ร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุ
ต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล และมีคณุสมบตัิตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้ำ และจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป  
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวม
ได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยและส ำรองค่ำใช้จำ่ยที่เกี่ยวข้องของกองทนุ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกองทนุ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุตำมข้อ 4. ข้ำงต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุในหรือมี
ไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
รวมถึงกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วง
ด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
5. เงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รับรอง รับอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงิน โดย
ภำครัฐบำล รัฐวสิำหกิจ สถำบนักำรเงนิ และ/หรือภำคเอกชนคณุภำพดี โดยตรำสำรดงักล่ำวได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดงักลำ่วเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับกำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้เท่ำนัน้ 
 
6. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุองตรำสำรหรือสญัญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็นกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรส ำรองเงินไว้ส ำหรับกำรด ำเนินงำน รอกำรลงทนุ หรือรักษำ
สภำพคล่องของกองทนุ 
 
7. ในส่วนของกำรลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (Non - investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated securities) และ
ตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทนุสำมำรถมีไว้ซึง่ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได้ (Non - investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีไ้ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทนุได้ 
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้ 
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8. โดยปกติกองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกอืบทัง้หมด โดยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณ์ไม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุ้นที่กองทนุหลกั
ลงทนุหรือมีไว้มีควำมผนัผวน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั
หรือมีเหตผุลที่จ ำเป็นและสมควร กองทนุอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ซึง่หำกเกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วบริษัทจดักำรจะ
รำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือทรำบโดยพลนั 
 
9. กองทนุอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่รวมถึง
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิง
กบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึง่พิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แนวโน้มและทศิทำงรำคำของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกบัดชันีอ้ำงอิง กำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบ
เชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เป็นต้น 
 
10. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ FSSA Greater China Growth Fund ไม่เหมำะสม
อีกต่อไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุ
ต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศ
เป็นภำระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ FSSA Greater China Growth Fund ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจดักำรยงั
ด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล 
 
เม่ือปรำกฏกรณีตำมข้อ 10. ข้ำงต้นแล้วมีผลท ำให้กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนนิกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่
แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิด
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล และมีคณุสมบตัิตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและ
จดักำรลงทนุโดยบริษทั First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ำยเงินทนุ ซึง่อำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 
กองทนุก็ได้ 
 
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล โดยถือว่ำได้รับควำมเหน็ชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
จะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยและส ำรองค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องของกองทนุ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกองทนุ
ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุข้ำงต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วย
ลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมถึงกำรน ำ
เงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
11.ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุหลกั  
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เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด้วย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
12. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดย
ไม่ท ำให้ระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุซึง่ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ตลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหนว่ยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) 
 
13. เนื่องจำกกองทนุหลกัจดัตัง้เป็นกองทนุรวมตรำสำรทนุ โดยกองทนุหลักมีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ซึ่งไม่ขดักบัระเบียบของ UCITS อย่ำงไรก็ดี โดยปกติตำมเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทนุรวมตรำสำรทนุต้องมีกำรลงทนุในตรำสำรทนุโดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน แต่เนื่องจำกกองทนุไทยมีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึ่งเน้น
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว (กองทนุหลกั) ประกำศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญำตให้กองทนุไทยสำมำรถก ำหนด
ประเภทกองทนุตำมช่ือหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุหลกัได้ ซึง่ในกรณีนีค้ือกองทนุรวมตรำสำรทนุ 
 
14. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 
(14.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(14.2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
 
สรุปข้อมูลส าคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน FSSA Greater China Growth Fund (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน : FSSA Greater China Growth Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

วันท่ีเร่ิมเสนอขายกองทุน : 18 ตลุำคม 2545 

นโยบายการลงทุน : กองทนุมีนโยบำยหลกัที่จะลงทนุในตรำสำรทนุหรือหลกัทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกบัตรำสำรทนุ ที่ออก
โดยบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในหรือมีรำยได้จำกประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวนั ซึง่จดทะเบียนซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนทำงกำรในประเทศจีน ฮ่องกง 
ไต้หวนั สหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ เกำหลี ไทย และมำเลเซีย หรือประเทศที่เป็นสมำชิกในกลุ่ม
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (OECD) อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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กองทนุไม่ได้ก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในหมวดอตุสำหกรรมหรือขนำดของมลูค่ำตำมรำคำ
ตลำด (Market Capitalisation) 

ถึงแม้กองทนุจะมีกำรก ำหนดหลกัทรัพย์ที่สำมำรถลงทนุได้ในระดบัภมิูภำค ในบำงขณะกำร
คดัเลือกหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุโดยผู้จดักำรกองทนุ อำจท ำให้พอร์ตกำรลงทนุของกองทนุมีกำร
กระจกุตวัอยู่ในบำงประเทศได้ 

กองทนุจะลงทนุในหุ้น China A Shares ซึง่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนของ SME, ChiNext และ/
หรือ STAR Boards (ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทนุโดยตรงผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์จีนภำยใต้โครงกำร 
QFII , กำรลงทนุโดยตรงผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์จีนด้วยสกลุเงินหยวนภำยใต้โครงกำร RQFII , 
กำรลงทนุโดยตรงผ่ำนระบบ Stock Connects, และ/หรือกำรลงทนุทำงอ้อมผ่ำน equity 
linked หรือ participation notes และ collective investment schemes) รวมกนัไม่เกินร้อยละ 
100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุจะลงทนุโดยตรงในหุ้น China A Shares ผ่ำนโครงกำร QFII และ RQFII รวมกนัน้อย
กว่ำร้อยละ 70 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหุ้น China B Shares (โดยกำรลงทนุโดยตรง) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรอนพุนัธุ์ทำงกำรเงิน (FDIs) เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรป้องกนัควำม
เสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ แต่จะไม่ลงทนุใน FDIs มำกจนเกินไปหรือ
ลงทนุใน FDIs เป็นหลกั เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์กำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทุนไม่มีควำม
ตัง้ใจที่จะใช้ประโยชน์จำกโอกำสกำรลงทนุใน FDIs เพ่ือกำรลงทนุของกองทุนแต่อย่ำงใด 

ตัวชีว้ัด (Benchmark) : ดชันี MSCI Golden Dragon Index 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุน : First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ / ผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุน: 

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited 

เว็บไซต์ : สำมำรถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์: 
www.firstsentierinvestors.com 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก FSSA Greater China Growth Fund, Class I – USD 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00 

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Investment Management Fee) ไม่เกิน 3.00 (ปัจจบุนัเรียกเก็บ 1.50*) 

(2) ค่ำธรรมเนียมผู้ เก็บรักษำทรัพย์สินและกำรด ำเนินกำร (Custodian and 
Administrator Fee) 

ปัจจบุนัเรียกเก็บ 0.0455 ทัง้นี ้จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมผู้ เก็บรักษำทรัพย์สินได้ไม่เกิน 0.45 

 
หมายเหตุ: 
 
1)* กองทนุ FSSA Greater China Growth Fund จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผลใน
อตัรำร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่ำเงินลงทนุในกองทนุ FSSA Greater China Growth Fund โดยเก็บเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไช
น่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล ทัง้นี ้กำรคืนคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั (ถ้ำมี) 
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2) กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล จะเป็นผู้ รับเงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ได้รับจำกตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถ้ำมี) 
โดยจะน ำเงินดงักล่ำวเก็บเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
 
ความเส่ียงของกองทุนหลัก 
 
1. ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ  
ควำมเสี่ยงในหลกัทรัพย์ของกองทนุขึน้อยู่กบัควำมผนัผวนตำมปกติของตลำดและควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่พบได้ทัว่ไปในกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น มลูค่ำ
ของหลกัทรัพย์ประเภททนุจะแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะวนัตำมธุรกรรมของบริษทัและสภำวะทัว่ไปของตลำดและเศรษฐกิจ มลูค่ำกำรลงทนุและรำยได้จำก
กำรลงทนุรวมทัง้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของหุ้นสำมำรถลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได้ซึง่หมำยควำมว่ำนกัลงทนุอำจสญูเงินได้เช่นกนั กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงสกลุเงินหรือกำรแปลงค่ำเงินจำกสกลุหนึ่งไปอีกสกลุหนึง่อำจท ำให้มลูค่ำกำรลงทนุสญูเสียไปหรือเพ่ิมขึน้ เนื่องจำกนักลงทนุอำจต้อง
ช ำระเงินค่ำบริกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ นกัลงทนุจึงควรพิจำรณำกำรลงทนุในระยะกลำงถึงระยะยำว  
 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด  
ตลำดกำรเงินที่มลูค่ำก ำลงัลดลงนัน้อำจมีควำมผนัผวนเพ่ิมขึน้ รำคำตลำดในสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจไม่เป็นไปตำมที่วิเครำะห์อย่ำงมีเหตผุลสนบัสนนุ
หรือที่คำดกำรณ์ไว้ในระยะยำว และอำจถกูควบคมุโดยควำมเคลื่อนไหวในตลำดที่มีขนำดใหญ่ซึง่เป็นผลมำจำกปัจจยัระยะสัน้ มำตรกำรป้องกนักำรเก็ง
ก ำไร หรือเหตผุลอ่ืนๆ ควำมผนัผวนในตลำดที่มีควำมรุนแรงมำกพอในบำงครัง้สำมำรถท ำให้พืน้ฐำนกำรลงทนุที่ดีในตลำดหรือในหุ้นนัน้ๆ อ่อนตัวลงได้ 
ดงันัน้สิ่งที่คำดกำรณ์ไว้ในกำรลงทนุอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัไว้  
 
3. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง  
ในบำงกรณี กองทนุอำจไม่สำมำรถซือ้หรือขำยทรัพย์สินได้ทนัเวลำ และ/หรือในรำคำที่เหมำะสมเพรำะไม่ใช่หลกัทรัพย์ทัง้หมดที่กองทนุลงทนุจะเป็น
หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์หรือได้รับกำรจดัอนัดบัซึง่หมำยควำมว่ำหลกัทรัพย์นัน้อำจมีสภำพคลอ่งต ่ำ นอกจำกนี ้หุ้นหรือหน่วยลงทนุ
ในกำรลงทนุในสินทรัพย์อ้ำงอิงบำงตวัอำจไม่สำมำรถซือ้ขำยได้บ่อยและซือ้ขำยได้ในปริมำณน้อยกวำ่สินทรัพย์อ้ำงอิงประเภทอ่ืนๆ หำกเกิดกรณี
ดงักล่ำว กองทนุอำจมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะช ำระเงินเม่ือมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและอำจไม่ได้รับเงินคืนเม่ือถึงเวลำที่ต้องกำร  
 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนสกลุเงิน  
กำรลงทนุของกองทนุอำจด ำเนินกำรในหลำยสกลุเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอำจขึน้อยู่กบัควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนเนื่องจำก
สถำนะของสกลุเงินที่กองทนุถืออยู่นัน้อำจไม่สอดคล้องกบัสถำนะหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ ดงันัน้ผู้จดักำรกำรลงทนุอำจใช้ตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือ
ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนในมลูค่ำของหลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุเม่ือเทียบกบัมลูค่ำของหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนั กำรลงทนุ
ดงักล่ำวต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงบำงประกำรซึง่นอกจำกควำมเสี่ยงอ่ืนๆ แล้วยงัรวมถึงสมดลุและควำมไม่สมดลุในกำรซือ้ขำยและนโยบำยเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้อง อตัรำแลกเปลี่ยนที่ไม่เหมำะสม ควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปลี่ยน กำรออกระเบียบควบคมุตลำดหลกัทรัพย์โดยรัฐบำล ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 
ข้อจ ำกดัในกำรเคลื่อนย้ำยกองทนุหรือทรัพย์สินอ่ืน นโยบำยของรัฐบำลในส่วนของกำรแปรรูปกิจกำรเอกชนมำเป็นของรัฐ ปัญหำทำงกำรเมือง และกำร
เวนคืนทรัพย์สิน กำรเรียกเก็บภำษีจำกผู้ มีรำยได้สงู และควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมืองหรือเศรษฐกิจ  
 
บริษัทอำจใช้เทคนิคกำรป้องกนัควำมเสี่ยงเพื่อก ำจดัควำมเสี่ยงที่กองทนุมีในส่วนของสกลุเงินหลกัแต่ก็อำจไม่สำมำรถท ำได้หรือไม่เหมำะสมที่จะท ำได้
ในทกุกรณี  
 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุเฉพำะกลุม่  
กำรลงทนุเฉพำะกลุ่ม ตลำด หรือภมิูภำค โดยกำรลงทนุในขอบเขตที่ก ำหนดเฉพำะเหล่ำนีอ้ำจส่งผลให้มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกำรลงทนุในตลำด 
อตุสำหกรรมตลำด หรือภมิูภำคที่มีควำมหลำกหลำย  
 
6. ควำมเสี่ยงด้ำนภำวะเงินเฟ้อ  
อตัรำเงินเฟ้อสำมำรถส่งผลกระทบในทำงลบต่อมลูคำ่กำรลงทนุของท่ำนได้  
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ทัง้นี ้สำมำรถดคูวำมเสี่ยงของกองทนุหลกัเพ่ิมเติมได้ที่หวัข้อ “ควำมเสียงของกองทนุหลกั” ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 
หมายเหตุ: 
 
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทนุ FSSA Greater China Growth Fund ได้ถกูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส ำคญัและจดัแปลมำจำกต้นฉบบัภำษำองักฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษ ให้ถือตำมต้นฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึง่บริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร
ให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
•  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ:  
 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วนเป็นไป
ตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ 
1.1 พนัธบตัร  
1.2 ตัว๋เงินคลงั  
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
1.4 ตัว๋แลกเงิน  
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives)  
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้ 
(1) ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
(2) อตัรำดอกเบีย้  
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
 
•  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ:  
 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วนเป็นไป
ตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ  
1.1 พนัธบตัร  
1.2 ตัว๋เงินคลงั  
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
1.4 ตัว๋แลกเงิน  
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
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1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกต่ำงประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ในตำ่งประเทศ  
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้ 
(1) ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
(2) อตัรำดอกเบีย้  
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
 
•  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต เว้นแต่ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทนุเป็นกำรเฉพำะ
ดงัต่อไปนี ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัทจดักำร
จะลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 
 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ 80% 

  
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรัพย์สินดงันี ้

1.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสทิธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้ 

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 
เดือน 

1.3 total SIP ตำมข้อ 3 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้

1.3.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วน
กำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity 
limit) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3. total SIP ซึง่ได้แก่ 

3.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

3.2 ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำสำรและ/หรือผู้ออกตรำ
สำรที่ต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึง่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกบัควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมข้อนีจ้ะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำร 
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ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องกำร
ขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำ
กว่ำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
  
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ขำยคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรับลดมลูค่ำ
ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืน เม่ือ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 14.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษทัจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดงักล่ำว โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยได้ตำมปกติ  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล                                                           10/05/2022  Page 16 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 14.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 14.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่บริษัท
จดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
รำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำกอ่นปิดกำรให้บริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่วข้อง  
 
7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติม
ช่องทำงดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้สนใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนุน หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย 
ภำยในเวลำ 14.30 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เพ่ิมมำกขึน้ ซึง่จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิด
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวไว้ในหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนั หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำย และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อย
กว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล                                                           10/05/2022  Page 17 

7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ให้โอนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเข้ำบญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ใน
กำรรับค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบญัชีทีไ่ด้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสัง่จ่ำยผู้ถือหนว่ยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุอ่ืน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนนุอ่ืน ซึง่
สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อม
เพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชวีิตได้ตำมจ ำนวนขัน้ต ำ่และเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม์ ซึง่อำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว 
 
(1) กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ำ่กว่ำที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำย
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ดงักล่ำวและจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสดุได้ทำงโทรศพัท์ หรือช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทประกนัชีวติจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
เพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้รับจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำร
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรได้รับเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัท
ประกนัชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต 
ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
 
(2) กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึง่เป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวติมีหน้ำทีต้่องช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่
ได้รับจำกบริษทัจดักำรให้กบัผู้ลงทนุทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตำมที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุ 
 
ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้  
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10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวด้วยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
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(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั
จดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน 
หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ 
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม
ข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ  
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึง
กำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
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11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้ และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำว
หรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
(ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(ข) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้  
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น  
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหนว่ยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
  
11.7 บริษัทจดักำรหรือบริษัทประกนัชวีิตในกรณีของกำรสัง่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุที่ซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสัง่ดงักล่ำวอำจเข้ำข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกนั   
 
11.8 บริษัทประกนัชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ ำนวนที่ขำยคืนหนว่ยลงทนุต้นทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่ริษัทประกนัชีวติก ำหนดในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอน
หน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แกบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
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14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

กองทนุมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยจะจ่ำยในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ และ/หรือ
จ่ำยจำกก ำไรสะสมในอตัรำที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่ท ำให้กองทนุรวมมีผลขำดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำดงักล่ำวข้ำงต้นในแตล่ะ
งวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทนุ  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน 
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้
 
(1) เปิดเผยข้อมลูในลกัษณะทีผู่้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถทรำบได้  
 
(2) แจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผู้ถือเม่ือได้รับ
กำรร้องขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อ
และที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณ
ภำษี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)  
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15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิละข้อมลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรักษำ ป้องกนัผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกีย่วข้องกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือให้กองทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรได้ เป็นต้น  
 
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกิน
ร้อยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินร้อยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยทันที หรือ
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใช้จ่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
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15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
- ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
- ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน
เข้ำกองทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล                                                           10/05/2022  Page 26 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้ว่ำ
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุนเป็น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกดิค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย  
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15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว 
 
15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และต้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ววำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำว
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรได้รับมติพิเศษ 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล                                                           10/05/2022  Page 28 

ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters 
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ข้อมลูและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
2.  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้วำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำร
ถดัไป 
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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(2) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทัว่ถึง และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้   
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุห้กองทนุ
ไม่ได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศข้อมลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิฯ  
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว 
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 2 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีข้อมลูดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพ์รำยวนั เป็นต้น  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

เป็นไปตำมประกำศ  
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17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 30  เดือน เมษำยน 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 เมษำยน 2559  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
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และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท ำได้ และถือว่ำบริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำรกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำม
ในข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือ
ว่ำผกูพนัผู้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกีย่วกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้  
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.5. ช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้ว่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจดักำร  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่ำอิควิตีเ้ฮดจ์ปันผล                                                           10/05/2022  Page 33 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทนุไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4. จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์  
 
2.2.6. จดัให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
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2.2.11. จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำด้วยกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด   
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
2.3.7. ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม่ ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมลูที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุตรวจดู
หรือร้องขอได้  
 
2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4. จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรับซือ้คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
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2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัช้ำ  
 
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกับ
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือ
ว่ำบริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศพัท์ 02-626-4537  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(2) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรัพย์ดงักล่ำว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร  
 
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
 
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุ
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แก่บริษทัจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชแีละรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
 
ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุ  
 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุ
ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว  
 
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูค่ำทรัพย์สนิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือ
ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน แล้วแต่กรณีตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อนก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเร่ืองก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 
 
(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แล้วแต่กรณี  
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(11) ดแูลให้บริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว  
 
(12) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิหน้ำที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
 
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ  
 
(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจดักำร  
 
(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่่อไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
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เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ต่อเม่ือได้รับ
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนัหรือน้อยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกล่ำวลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้บริษัทจดักำร
แจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ 02-626-4537 
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และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777   Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัได้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุ
รวม  
 
หมายเหตุ: 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่
เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุทีป่ฏิบตัิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว 
  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนบัสนนุตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้บริกำรกองทนุกบับริษัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ”  
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(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  
 
13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับ
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพย์สินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
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สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี  ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผู้ เอำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรได้รับค ำสัง่ขำยคืนและได้ท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแล้ว 
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกนัชีวิตจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสัง่ซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรได้รับข้อมลูกองทนุอำจล่ำช้ำกว่ำได้รับจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นต้น  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
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ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ 
อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักล่ำว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้/ขำยคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
กำรสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ัง่ซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว 
  
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่
ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ
โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่
ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้  
 
หำกปรำกฏข้อผดิพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำข้อมลูดงักล่ำวถกูต้อง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน 
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี  ้
 
(1) เปิดเผยข้อมลูในลกัษณะที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถทรำบได้  
 
(2) แจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผู้ถือเม่ือได้รับ
กำรร้องขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทนุตำมชื่อ
และที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 
หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณ
ภำษี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือเม่ือ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล 
  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเทจ็จริงท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
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เหน็ว่าตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของ
กองทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดให้เป็น 
ผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำ
สำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อำจก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ก็ได้ 
หรือเม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล 

2. กำรแจ้งต่อส ำนกังำน ข้อมลู: ประเภท จ ำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง เงินส ำรอง (ถ้ำมี) และวนัทีบ่ริษัท
จดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

3. กำรจดัให้มีข้อมลู จดัให้มีข้อมลูตำม 2. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยของกองทนุ ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรแจ้ง
ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัด้วย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตสุมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 

  
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ได้มีกำรก ำหนดผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุได้เม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผกูพนั  
 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี  ้ 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิที่กองทนุจะได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน มลูค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรได้มำซึง่ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน เป็นต้น  
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
(2.3) จดัให้มีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงให้เหน็ได้ว่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตผุลประกอบบทวิเครำะห์ทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 
  

การด าเนินการ รายละเอียด 
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1. แจ้งข้อมลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ได้รับทรัพย์สินมำ 

ข้อมลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง วนัที่บริษัท
จดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน พร้อมทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อยเกี่ยวกบัทรัพย์สินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2. เปิดเผยข้อมลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรได้แจ้งส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ได้รับทรัพย์สินนัน้มำว่ำ
กองทนุได้รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดได้ที่
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยให้ระบไุว้ในกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทนุได้รับมำจำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรต้องไม่น ำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน และเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรต้องน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั (เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนัและตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุได้บริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุได้บริษัทจดักำร ต้อง
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักล่ำวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทนุ เว้นแต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ให้แก่ผู้ถือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 

6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
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นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรได้เฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีไ้ม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 

หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบั
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ต่อเม่ือได้ระบรุำยละเอียดไว้ในข้อผกูพนัแล้ว  

6.4 ส ำหรับกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรได้บนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจดักำรได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

  
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอมตผิู้ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด
ที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถอืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
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ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทับตรำบริษทั (ถ้ำ
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมมีลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำทีข่องตน  
 
22.1.3. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
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22.2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(ค) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำ
ได้เพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิก
กองทนุ และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 

 

 
 



     -  กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอคิวิตี้เฮดจ์ปันผล -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ มีอํานาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


