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หน้ า 1
สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) สําหรับผู้ลงทุนทัว" ไป (retail fund) ประเภทรับซื /อคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ"งจะส่งผลให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี"ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุน
และมีนโยบายการลงทุนในส่วนอื"นดังต่อไปนี /
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ"งหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี"ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ า โดยที"การเข้ าเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซือ/ ขายล่วงหน้ าดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี /
(1) ไม่ ทําให้ วัตถุป ระสงค์ หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน เบี" ยงเบน และต้ องไม่ มีลักษณะเป็ นการเคลื"อนย้ า ยความเสี"ย งด้ านเครดิ ต หรื อเป็ นการ
เคลื"อนย้ ายผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรื อเศรษฐกิจ (Credit Derivative)
(2) เป็ นการเพิ"มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้ วตั ถุประสงค์ เพื"อลดความเสี"ยง (Hedging) ลดค่าใช้ จ่าย
(Cost reduction) หรื อเพิ"มผลตอบแทนโดยไม่เพิ"มความเสี"ยงแก่กองทุนอย่างมีนยั สําคัญ (Return enhancement)
3. เงินลงทุนส่วนที"เหลือ บริ ษัทจัดการสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ"งตราสารทุน ตราสารกึ"งหนี /กึ"งทุน ตราสารหนีห/ รื อเงินฝาก หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื"น
หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื"นตามที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
4. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร/ วมด้ วย ทัง/ นี / โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(4.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(4.2) ช่วงระยะเวลาที"ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื"องจากได้ รับคําสัง" ขายคืน หรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื"อรอการลงทุน ทังนี
/ / ต้ อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูลงทุนรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFGROWTH-D) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูลงทุนรับรายได้ สมํ"าเสมอจากเงิน
ปั นผลรวมถึงมีสิทธิได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื"อนไขที"กรมสรรพากรกําหนด
3. ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ
4. ผลตอบแทนที,ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : โอกาสที"จะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื"องมาจากมูลค่าที"เพิ"มขึน/ ของหลักทรัพย์ที"ลงทุน โดยจะได้ รับเมื"อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสัง" ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
/ / กรณีลกู ค้ าที"เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล : โอกาสที"จะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึ"งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 4 ครัง/ โดยจ่ายจากกําไรสะสมหรื อ
กําไรสุทธิ ในงวดบัญชีที"จะจ่ายเงินปั นผลนัน/ โดยจะจ่ายในอัตราไม่ตํ"ากว่าร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิของงวดบัญชีที"จะจ่ายเงินปั นผลนัน/ หรื อจะจ่ายจากกําไร
สะสมในอัตราที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที"กําไรสุทธิของงวดบัญชีที"จะจ่ายเงินปั นผลตํ"ากว่า
0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ทังนี
/ / การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะต้ องไม่ทําให้ กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ"มขึ /นในงวดที"มีการจ่ายเงินปั นผลนัน/
5. จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
20,000 ล้ านบาท หรื อ 2,000 ล้ านหน่วย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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6. วิธีการสั$งซือ' ขายคืน และสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) วิธีการสั$งซือ' หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี /ชวน ใบคําสัง" ซื /อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที"บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วย
ลงทุน หรื อดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที"เปิ ดให้ บริ การ
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ที"ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงั" ซื /อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื"อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื /อ ขาย และสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สงั" ซื /อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
/
ดบัญชี ดังนี /
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง" ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื"นใดที"บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ"มเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่ างลายมือชื" อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื"อนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณี ผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที"ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ"งเอกสารดังกล่ า วมี ก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื"นใดที"บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ"มเติม

ในกรณีที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตังแต่
/ 2 คนขึ /นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื"อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน/ เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที"มีชื"อแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
/ / จะต้ องเป็ นไปตามเงื"อนไขที"ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุนที"เปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื"อนไขเป็ นไปตามที"กําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน' ตํ$าของการสั$งซือ' หน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFGROWTH-D)

มูลค่ าขัน' ตํ$าของการสั$งซือ'
ครั ง' แรก
ครั ง' ถัดไป
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท

ซึ"งคํ า นวณเป็ นหน่ วยลงทุน ได้ โดยนํ า จํ านวนเงิน ที" สั"งซื อ/ หน่ วยลงทุน หารด้ ว ย ราคาขายหน่ วยลงทุน ซึ"งเท่ ากับ มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สัง" ซื /อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที"................ซึง" มีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสัง" ซื /อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ' ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ' และการชําระเงินค่ าสั$งซือ' หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือ' ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สั"งซื อ/ อาจชํ า ระเป็ นเงิ น โอน เช็ ค หรื อ ดราฟต์ โดยผู้สั"งซื อ/ ที" ชํา ระเป็ นเช็ ค ต้ อ งขี ด คร่ อ มการสั"งจ่ า ยในนาม “บัญ ชี จองซื อ/ หน่ ว ยลงทุ น
กองทุน เปิ ดกรุ งศรี โกรทอิ ค วิ ตี -/ ปั น ผล” (กรณี สั"งซื อ/ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด จ่ า ยเงิ น ปั น ผล “KFGROWTH-D”) หรื อ “บัญ ชี จ องซื อ/ หน่ ว ยลงทุ น
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี /-สะสมมูลค่า” (กรณี สงั" ซื /อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFGROWTH-A”) ซึ"งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญ ชี
กระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื /อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึ"งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวัน
ของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี /แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื"อรายย่อย บมจ.ธนาคาร
เกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื"อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที"บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ"มเติม
 กรณี ส$ ังซือ' ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืน
หน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนที"ได้ สมัครการใช้ บริ การซื /อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง" ซื /อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี /ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื /อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั" ซื /อที"ได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการที"กําหนด ในกรณีที"เงิน
ในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื /อได้ หรื อรายการคําสัง" ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสัง" ซื /อหน่วยลงทุนนัน/ โดยผู้สงั" ซื /อสามารถใช้ บริ การสัง" ซื /อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
ผู้สงั" ซื /อหน่วยลงทุนที"ได้ ชําระเงินค่าสัง" ซื /อหน่วยลงทุนแล้ วไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ จะเพิกถอนการสัง" ซื /อหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซื /อหน่วยลงทุนคืน
ไม่ได้ ทังนี
/ / บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซื /อหน่วยลงทุนได้ เมื"อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ /นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ' หน่ วยลงทุน
ผู้สงั" ซื /อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที"สงั" ซื /อ หลังจากที"บริ ษัทจัดการได้ รับใบคําสัง" ซื /อที"ถกู ต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ ว ในกรณีที"มีการสัง" ซื /อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที"จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สั"งซื /อก่อนได้ ก่อน” ตามวันและเวลาที"ได้ รับรายการซื /อขาย
หน่วยลงทุน ในกรณีสงั" ซื /อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูสงั" ซื /อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที"สงั" ซื /อ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูสงั" ซื /อหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะจัดสรรหรื อไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทัง/ หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื /อหน่วยลงทุนส่วนที"ไม่ได้ รับการ
จัดสรร พร้ อมดอกเบี /ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั" ซื /อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที"ผ้ สู งั" ซื /อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
(2) วิธีการขายคืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน' ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)
หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (KFGROWTH-D)

มูลค่ าขัน' ตํ$าของ
การสั$งขายคืน
500 บาท หรื อ 50 หน่วย
500 บาท หรื อ 50 หน่วย

จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขัน' ตํ$า
50 หน่วย
50 หน่วย

ในกรณีที"การสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํ"ากว่าที"กําหนด หรื อในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที"ปรากฏอยู่ในรายการที"บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคื นหน่วยลงทุน ทัง/ หมดเท่ าที"ปรากฏอยู่ในรายการที"บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน/ ในกรณี ที"ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนตํ"ากว่าที"กําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับซื /อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
/
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสัง" ขายคืนได้ ทุกวันทําการซือ' ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที"บริ ษัทจัดการกําหนด ทัง/ นี / บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณากําหนดวันที"มิใช่วนั ทําการรับซื /อคืนหน่วยลงทุนเพิ"มเติม ซึง" บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ ที"
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทัง/ นี / หากมีการเปลี"ยนแปลงวันที"มิใช่วนั ทําการรับซื /อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดย
พลัน โดยประกาศไว้ ที"เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกัน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง" ขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง/
ระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินที"ต้องการขายคืน เมื"อเจ้ าหน้ าที"ตรวจคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที"จะส่งมอบ
สําเนาคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนที"ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั" ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง" ขายคืน
นัน/ ได้ เสร็ จสิน/ สมบูรณ์ แล้ ว ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง/ สิน/ โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที"รับซื /อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที"
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื /อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื /อคืนหน่วยลงทุนของสิน/ วันทําการซื /อขายหน่วยลงทุนนัน/ ซึ"งได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื /อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที"หกั ออกจากผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที"บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน ทัง/ นี / เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุน
มีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง" ขายคืนนันได้
/ เสร็ จสิ /นสมบูรณ์
แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
/ /น
 วิธีการขายคื นผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษัทจัด การ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา หรื อผู้ สนั บ สนุ นการขายหรื อ
รั บซือ' คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที"ได้ สมัครการใช้ บริ การซื /อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ/ ด้ โดยผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชั"วโมง ทุกวันทําการ
และวันหยุดทําการซื /อขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที"กําหนดของวันทําการซื /อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื /อ
ขายนัน/ โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื /อคืนหน่วยลงทุนของสิ /นวันทําการซื /อขายหน่วยลงทุนนัน/ ซึ"งได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ ว เป็ นเกณฑ์ ในการคํานวณราคารับซือ/ คืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที"หักออกจากผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุน และการสัง" ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายหลังเวลาที"กําหนดของวันทําการซื /อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี
/ / บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที"จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที"ปรากฏอยู่ที"บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิง
เท่านัน/
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั" ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที"ปรากฏอยู่ที"บริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน/
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ผู้สงั" ขายคืนจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน
อื"นที"เปิ ดให้ บริ การ และปฏิบตั ิจนครบขัน/ ตอนการสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทัง/ นี / ผู้สงั" ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความ
ถูกต้ องภายหลังจากที"ระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงั" ขายคืนแล้ ว
2) เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
/ /น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที"พิมพ์ ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน/ บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานที"ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที"สมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที" จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชั"ว คราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ อ งแจ้ งผู้ ใช้ บ ริ ก ารทราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ที" เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอื"นใดที"อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขกรณี
ดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่
/ วนั ถัดจากวันที"เกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปิ ดการให้ บริ การชัว" คราวหรื อถาวร ซึง" บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที"สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึน' ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ"มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื"นใดที"จะมีขึ /นใน
อนาคต ซึง" จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขที"เกี"ยวข้ องตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื"ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ"มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทํา
การ และประกาศแจ้ งทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้ องให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนวัน
เริ" มให้ บริ การ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี /
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง" ให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอื"นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี / ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที"ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง" จ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที"อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง" ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื"อและที"
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง" บริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทัง/ นี / ในกรณีที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน/
เงิ น บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในการดํ า เนิ น การตามวิ ธี ที" น ายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิน ผ่ า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองที"บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุนอื"น
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน อาจสั"งให้ บ ริ ษั ท จัด การดํ าเนิ น การออกเช็ ค ขีด คร่ อมค่ าขายคื น หน่ว ยลงทุน และรั บ เช็ค ด้ ว ยตนเองที" บ ริ ษั ท จัด การ หรื อ
ผู้สนับ สนุนการขายหรื อรับ ซื /อคืนหน่วยลงทุนอื"น ทัง/ นี / ในกรณี ที"ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน/ เงิน บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการ
ดําเนินการตามวิธีที"นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลี"ยนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด”
ซึง" บริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน' ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีที"กองทุนนี /เป็ นกองทุนต้ นทาง :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ"ากว่ามูลค่าขันตํ
/ "าที"กําหนด ในกรณีที"การ
สัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ"ากว่ามูลค่าขันตํ
/ "าที"กําหนด หรื อในกรณีที"จํานวนหน่วยลงทุนที"ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนต้ องการสับเปลี"ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที"ปรากฏอยู่ในรายการที"บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
/
าที"ปรากฏอยู่ในรายการที"บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน/ และในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํ"ากว่ามูลค่าขันตํ
/ "าที"กําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง/ หมด เมื"อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั"งสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขัน/ ตํ"า และ/
หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ
/ "าของการสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุน โดยขึ /นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง :
ผู้ลงทุนสามารถสัง" สับเปลี"ยนเข้ ากองทุนโดยได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตํ
/ "าในการซื /อหน่วยลงทุนตามที"ระบุในหัวข้ อ “การสัง" ซื /อหน่วย
ลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนได้ ที"บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง/ ระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที"ต้องการสับเปลี"ยน เมื"อ
เจ้ าหน้ าที"ตรวจสอบคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที"จะส่งมอบสําเนาคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนที"ลงนามรับรองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ที" ได้ ส มัค รการใช้ บ ริ ก ารซื อ/ ขายหน่ วยลงทุน ผ่ านช่ องทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมี รหัส ผ่า นเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะสามารถสั"ง
สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี /ได้
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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ผู้สงั" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง" สับเปลี"ยนนันได้
/ เสร็ จสิ /นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
/ /น ทังนี
/ / บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง" สับเปลี"ยนหน่วย
ลงทุนได้ เมื"อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ /นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน
(3.4) ราคาขายและรั บซือ' คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี /เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื /อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี"ยนหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนนีก' ับกองทุนอื$นภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลีย" นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที"ใช้ เพื"อคํานวณราคารับซื /อคืนของ
วันทําการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอื"นๆ (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที"ใช้ เพื"อคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันที"กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยนหน่วย
ลงทุน และค่าใช้ จ่ายอื"นๆ (ถ้ ามี)
(2) การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี '
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนวันที"ชนิดหน่วย
ลงทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี /
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที"ประสงค์จะสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี / โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว
อนึ" ง มูล ค่ าหน่ วยลงทุน ที"ใช้ คํ านวณราคาขายและรั บ ซือ/ คื น ในการสับ เปลี" ยนหน่วยลงทุน ข้ างต้ น ต้ องเป็ นมูลค่ าที" ได้ รับ การรั บ รองโดยผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรื อไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี"ยน
หน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันได้ โดยขึ /นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง/ แรก เป็ นการชั"วคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณี ที"บริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชื"อเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอื"นใดตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันที"สิ /นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที" 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
8. ปั จจัยที$มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนื"องจากกองทุนนีจ/ ะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากการเปลี"ยนแปลงของราคาหุ้นที"กองทุนได้
ลงทุนหรื อมีไว้ อันเนื"องมาจากการเปลี"ยนแปลงของผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรื อปริ มาณการซื /อขายหุ้น
9. การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที"มีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที"กําหนดไว้
ในโครงการ ซึง" ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี /
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื"อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที"เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี / โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที"ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที"ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ"งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที"บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื /อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อ/ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที" ถู ก ต้ องตัง/ แต่ ห นึ" งสตางค์ ขึ น/ ไปและคิ ด เป็ นอัต ราตัง/ แต่ ร้อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อ/ คื น หน่ ว ยลงทุน ที" ถูก ต้ อง และผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื"อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี /
(1) เลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนนัน/ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที"มีคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื"อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื"นและผู้ลงทุนทัว" ไปให้ ทราบเรื" องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
/ ดส่งรายงานที"แสดงเหตุผลของการเลื"อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมู ล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง/ นี / บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื /อคืนหน่วยลงทุนนัน/
โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที"ส่งคําสัง" ขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ' คืนหรื อสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั$งที$รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสัง" ซื /อ และ/หรื อคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี /
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปิ ดรับคําสัง" ซื /อ และ/หรื อคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง/ แรก เป็ นการชัว" คราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสัง" ซื /อและ/หรื อคําสัง" สับเปลี"ยนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสัง" ซื /อหน่วยลงทุนของผู้สงั" ซื /อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี /โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสัง" ซื /อที"จะมีผลให้ ผ้ สู งั" ซื /อหน่วยลงทุนรายนันถื
/ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื"อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที"ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั"งซื /อหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง" อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
3. ในกรณีที"บริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที"ได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธ
การสัง" ซื /อหน่วยลงทุน ตังแต่
/ วนั ทําการซื /อขายถัดจากวันที"จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนที"จดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรที"จะทํา
การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครั ง/ ต่ อไป โดยจะประกาศล่ ว งหน้ า ไว้ ที" สํ านั กงานของบริ ษั ท จัด การหรื อผู้ส นับ สนุ น หรื อเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การหรื อสื" อ
อิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้ อง
11. ช่ องทางที$ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี$ยวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้ อมู ล เกี" ย วกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรั บ ซื อ/ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี '
ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ"มเติมเกี"ยวกับกองทุนรวมนี / รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ที"สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 8
ปั จจัยความเสี$ยงของกองทุนรวม
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี"ยงที"เกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้ออกหุ้นอันเนื"องมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิน รวมทัง/ ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ซึง" อาจมีผลกระทบต่อราคาซื /อขายหุ้น
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที"ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี"ยวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพื"อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารที"เกี"ยวข้ องกับบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมํ"าเสมอ หากมีการเปลี"ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทาง
การเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี"ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข' องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี"ยงจากการที"บริ ษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี /ยได้ ตามที"กําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที"ได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ /น จะส่งผลให้ ตราสารที"ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนีข/ องผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื"อถือของผู้ออกตราสารเป็ น
ประจําสมํ"าเสมอ หากมีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี"ยนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึ /นอยู่กับแนวโน้ มของอัตราดอกเบี /ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื /นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื /อขายหุ้น เป็ นต้ น ซึง" ส่งผลให้ ราคาหุ้นที"กองทุนได้ ลงทุนไว้ อาจเพิ"มขึ /นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที"เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง" อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื"องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง" เป็ นตลาดที"กําลังพัฒนา หุ้นต่าง ๆ ที"กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื /อขายเปลี"ยน
มือของตราสารมีจํานวนครัง/ และปริ มาณน้ อย ซึง" อาจขายหุ้นไม่ได้ ในช่วงเวลาที"ต้องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามที"คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที"มีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื"อให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทัง/ นี / แนวทางการบริ หารความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน/ อยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริ ษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
5. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ' ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
ได้ แก่ ความเสี"ยงจากการที"ราคาหลักทรัพย์ ที"ตราสารอนุพันธ์ อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื"อนไหวในทิ ศทางตรงกันข้ ามกับที"คาดการณ์ ไว้ ทําให้ กองทุนรั บรู้ ผลขาดทุน
เนื"องจากได้ ดํารงสถานเปิ ดรับความเสี"ยง (Exposure) จากการพิจารณาการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และความเสี"ยงจากการที"ตราสารอนุพนั ธ์ บางประเภทมีความ
เสี"ยงมากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์ อ้างอิง ดังนัน/ หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ ทําให้ ค่าความเสี"ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ ตการ
ลงทุนเพี"มขึน/ ก็จะทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน/ ได้ ทัง/ นี / กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื /อขายล่วงหน้ า SET50 Index Futures โดยมี
วัตถุประสงค์เพื"อการเพิ"มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน ซึ"งอาจพิจารณาได้ ทงั / การลงทุนเพื"อป้ องกันความเสี"ยง และเพื"อหวังผลตอบแทน ในกรณีการลงทุน
เพื"อป้ องกันความเสี"ยง หากคาดการณ์ผิด อาจจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนได้ และในกรณีการลงทุนเพื"อหวังผลตอบแทน อาจมีความเสี"ยงเกี"ยวกับ
ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ อ้างอิงที"เปลี"ยนแปลงไปในทิศทางที"ทําให้ มูลค่าของสัญ ญาฟิ วเจอร์ มีผลขาดทุน เช่น กองทุนเข้ าไปทําสัญ ญาฟิ วเจอร์ โดยซือ/
SET50 Index Futures ที" 950 จุด ถ้ า ครบกํ า หนดสัญ ญา SET50 index Futures อยู่ที" 940 จุด กองทุ น รวมจะขาดทุน 10,000 บาท แต่ ใ นทางตรงกัน ข้ าม ถ้ า
SET50 index Futures อยู่ที" 955 จุด กองทุนรวมจะมีกําไร 5,000 บาท เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
การลงทุนในสัญญาซื /อขายล่วงหน้ าจะอยู่ภายใต้ ที"ประชุมของคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee: IC) อย่างใกล้ ชิด ซึง" มีการประชุมทุกสัปดาห์
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีรายงานสถานะการลงทุนของสัญญาซื /อขายล่วงหน้ าทุกวันทําการ โดยรายงานถูกส่งให้ กับผู้บริ หาร ผู้จดั การกองทุน และผู้กํากับและดูแล
การปฏิบตั ิงาน ทัง/ นี / รายงานดังกล่าวถูกจัดทําโดยฝ่ ายวิจัยซึ"งเป็ นอิสระจากฝ่ ายการลงทุน ซึ"งจะใช้ VaR Beta หรื อ Tracking Error เป็ นเครื" องมือที"ใช้ ประกอบใน
การจัดทํารายงาน โดยขึ /นอยู่กบั ประเภทของกองทุน
6. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ' ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซื /อขายล่วงหน้ า โดยที"บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที"กระทํานอกศูนย์สัญญาซื /อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี"ยงที"คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี"ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที"ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื"อถือ 4 อันดับแรก หรื อสถาบันการเงินหรือผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื /อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 9
เครื$ องมือบริหารความเสี$ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกรทอิควิตี / -สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี / -จ่ายเงินปั นผล (KFGROWTH-D) มีการกําหนดเครื" องมือบริ หาร
ความเสี"ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี /
1. เครื$ องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
 ค่ าธรรมเนียมการขายคืนที$ไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรื อระยะเวลาที$กําหนด (liquidity fee):
กองทุนรวมทั$วไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ$มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื"อนไข :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity
Fee ที"เรี ยกเก็บจริ ง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที"จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท/ างเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชี /ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื"นที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที"มีผลเริ" ม
ใช้ เครื" องมือนี / ให้ รวมทุกคําสัง" ทํารายการที"เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื" องมือที"บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที"มีผล
ข้ อสงวนสิทธิ• :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที"เก็บจริ ง โดยปรับเพิ"มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที"กําหนดในโครงการ และ/หรื อปรับ
เพิ"มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี"ยนออก และ/หรื อปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที"จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี / ได้
ตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ และหนังสือชีช/ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทาง
ช่องทางอื"นที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที"มีผลเริ" มใช้ เครื" องมือนี / ให้ รวมทุกคําสัง" ทํารายการที"เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์ และเงื"อนไขของเครื" องมือที"
บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที"มีผล
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงื"อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที"แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องการการใช้ เครื" องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนัน/ รวมถึงรายการที"รับมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื" องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้ เครื" องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื" องมือ :
1. Liquidity Fee ที"แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือนี /
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปั จ จัย ต่ า งๆ ที" เกี" ย วข้ อง ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่า ยจากการซื อ/ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที"
เปลี"ยนแปลงไปจากการซื /อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที"ถกู เรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ที"ลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพื"อป้ องกันความเสี"ยง รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึน/ ในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุน รวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรั พย์ ที"กองทุน รวมลงทุน โดยบริ ษัท จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนัน/ ๆ
3. ในกรณี ที"มีการใช้ เครื" องมือ Liquidity Fee นี / บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ"มเติมจากการปรับมูล ค่าทรั พย์ สินสุท ธิด้วยสูตรการ
คํานวณที"สะท้ อนต้ นทุนในการซื /อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิ"มค่าธรรมเนียมการซื /อขายหน่วยลงทุนที"สะท้ อน
ต้ นทุนในการซื /อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื" องมือในการบริ หารความเสี"ยงสภาพ
คล่องอื"นได้
4. ในกรณีที"มีการใช้ เครื" องมือ Liquidity Fee นี / เงินจาก Liquidity Fee ที"เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้ เครื" องมือนี /มีวตั ถุประสงค์
เพื"อบรรเทาผลกระทบทางลบที"อาจเกิดขึน/ กับผู้ถือหน่วยลงทุนที"ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื" องมือนีไ/ ม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื"อสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื" องมือนี / เพื"อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที"มีนัยยะสําคัญที"เกิดขึ /นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนัน/ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 10
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที$สะท้ อนต้ นทุนในการซือ' ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั$วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ$มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื"อนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที"
เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริ ษัทจัดการกําหนด ซึง" บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื" อ นไข ณ ขณะนั น/ ๆ ได้ แก่ ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อ/ ขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที"
เปลี"ยนแปลงไปจากการซื /อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที"ถกู เรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ที"ลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพื"อป้ องกันความเสี"ยง รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึน/ ในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มี หลักการในการพิ จารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที" บ ริ ษั ท จัด การกําหนด โดยบริ ษั ท จัด การอาจพิ จารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนัน/ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที"กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที"ลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื /อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการรวมถึงปั จจัยอื"น ๆ ที"อาจเกิดขึ /นใน
อนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ"ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื" องมือในการบริ หารความ
เสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้
ข้ อสงวนสิทธิ• :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ องการการใช้ เครื" องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนัน/ รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรื อลดอัตรา Swing Factor ที"เก็บจริ ง ได้ ตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ"งจะปรับเพิ"มไม่เกินอัตราสูงสุดที"
ระบุไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําค่าซื /อหน่วยลงทุนที"ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื /อหน่วยลงทุนในวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือ swing pricing
และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื /อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ องการใช้ เครื" องมือ swing pricing ใน
วันทํ าการนัน/ ทัง/ นี / บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ที"จะไม่ เปลี"ยนแปลงการดําเนิ นการใด ๆ ที" ได้ ดําเนิน การหรื อตัด สิน ใจไปแล้ ว ที"เกี" ยวข้ องกับ การใช้
เครื" องมือ swing pricing ในวันทําการนัน/ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื /อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
/
อบางส่วนของวันทําการนัน/ ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ และรายการซื /อหน่วยลงทุนที"ชําระด้ วยเช็คที"เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั / ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื" องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้ เครื" องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื" องมือ :
1. Swing Pricing ที"แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือนี /
2. ในกรณี ที"บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื /อขายใดที"สดั ส่วนของมูลค่าซื /อขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั / หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที"มูลค่าซื /อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ/ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง/ นี / รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที"บริ ษัท
จัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื" องมือนี / เพื"อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที"มีนัยยะสําคัญที"เกิดขึ /นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนัน/ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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 ค่ าธรรมเนียมการซือ' ขายหน่ วยลงทุนที$สะท้ อนต้ นทุนในการซือ' ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :
กองทุนรวมทั$วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ$มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื"อนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานที"มีอํานาจอื"น
ทังนี
/ / การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยที"เกี"ยวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนัน/ ๆ ได้ แก่
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื /อขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที"เปลี"ยนแปลงไปจากการซือ/ ขายทรัพย์สิน
ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายในการรั กษาสัดส่ วนการลงทุน ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ายที" ถูก เรี ยกเก็บ จากหลักทรั พย์ ที" ลงทุนหรื อกองทุน ปลายทาง ต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริ มสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการ
ปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื"อป้ องกันความเสี"ยง รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ /นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที"
เกี"ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อ สมมติฐาน และ/หรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนัน/ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที"กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที"ลงทุน ปริ มาณการทํารายการซื /อ
ขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ /นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ"ง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื" องมือในการบริ หารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้
ข้ อสงวนสิทธิ• :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ องการการใช้ เครื" องมือ
ADLs ในวันทําการนัน/ รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะนําค่าซื /อหน่วยลงทุนที"ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื /อหน่วยลงทุนในวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือ ADLs และ
บริ ษัทจัดการจะนํายอดซื /อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ องการการใช้ เครื" องมือ ADLs ในวันทําการ
นัน/ ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะไม่เปลี"ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที"ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที"เกี"ยวข้ องกับการใช้ เครื" องมือ ADLs
ในวันทําการนัน/ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื /อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
/
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
/ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื /อหน่วย
ลงทุนที"ชําระด้ วยเช็คที"เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั / ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะเรี ยกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที"ทํารายการซื /อหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืน
หน่ว ยลงทุน และสับ เปลี" ยนหน่ วยลงทุนออก เพี ยงฝั" งใดฝั" งหนึ"งที"เกิน ADLs Threshold ที"บ ริ ษั ท กําหนดไว้ รวมถึ งบริ ษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิ ที"จะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที"แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที"จะมีข้อกําหนดเพิ"มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที"ทํารายการซื /อหน่วย
ลงทุนและสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที"บริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะปรับเพิ"มหรื อลดอัตรา ADLs ที"เรี ยกเก็บ ซึ"งจะปรับเพิ"มไม่เกินอัตราสูงสุดที"ระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช/ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื"นที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันที"มีผลเริ" มใช้
เครื" องมือนี / ให้ รวมทุกคําสัง" ทํารายการที"เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื" องมือที"บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที"มีผล
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื" องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้ เครื" องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื" องมือ :
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ที"แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือนี /
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื /อขายใดที"สดั ส่วนของมูลค่าซื /อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง/ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที"มูลค่าซือ/ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คํานวณจากมูลค่าการซือ/ หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี
/ / รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที"บริ ษัทจัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี /
(1) มูลค่าการซื /อหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออก
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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(2) มูลค่าการซื /อหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออก ซึง" บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1)
และ (2) ในระดับที"ต่างกัน
4. ในกรณีที"มีการใช้ เครื" องมือ ADLs นี / ADLs ที"เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื" องมือนีม/ ีวตั ถุประสงค์เพื"อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที"อาจเกิดขึ /นกับผู้ถือหน่วยที"ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื" องมือนี /ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื"อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื" องมือนี / เพื"อส่งผ่านค่าใช้ จ่ายที"มีนัยยะสําคัญที"เกิดขึ /นจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนัน/ โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
2. การกําหนดเงื$อนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 ระยะเวลาที$ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period):
กองทุนรวมทั$วไป
เมื$อผู้ถือหน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า : 1,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ$มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื"อนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการของกองทุนนันๆ
/
2. บริ ษัทจัดการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที"มีมลู ค่าที"ขายคืน และ/หรื อสับเปลี"ยนออกเทียบเท่า 1 ล้ านบาท
3. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื" องมือในการบริ หารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้
ข้ อสงวนสิทธิ• :
1. ในกรณีที"มีการใช้ Notice period และมีเหตุที"ทําให้ ต้องใช้ เครื" องมืออื"นด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิบตั ิกบั คําสัง" ที"ได้ จาก Notice period นัน/
เช่นเดียวกับคําสัง" ที"ได้ ตามปกติในวันที"ทํารายการด้ วย ทัง/ นี / บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื" องมืออื"น ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรื อเครื" องมืออื"น ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรื อลด Notice period ได้ ตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึง" จะปรับเพิ"มไม่เกิน Notice period สูงสุดที"กําหนด
ไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีช/ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื"นที"บริ ษัท
จัดการกําหนด โดยในวันที"มีผลเริ" มใช้ เครื" องมือนี / ให้ รวมทุกคําสัง" ทํารายการที"เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื" องมือที"บริ ษัทจัดการได้ รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวันที"มีผล
3. บริ ษัทจัดการอาจให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนที"ยงั ไม่ได้ ถกู นํามาดําเนินการได้ ตามวิธีการที"บริ ษัทจัดการ
กําหนด
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื" องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้ เครื" องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื" องมือ :
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือนี /
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที"มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน
และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที"เกี"ยวข้ องเท่าที"สามารถทําได้ เพื"อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนัน/ ๆ ได้ แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที"กองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที"ลงทุน ปริ มาณการทํา
รายการซื /อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ /นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate):
กองทุนรวมทั$วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ต$าํ กว่ าร้ อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ$มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื"อนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน/ ตํ"าไม่ตํ"ากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที"บริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที"บริ ษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทุนรวมที"เน้ นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรื อวัน Non-Dealing date ที"กองทุนได้ กําหนดไว้
3. ในกรณีที"บริ ษัทจัดการกําหนดเงื"อนไขเพื"อบ่งชี /สถานการณ์ที"ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการ
ซื /อขายใดที" สัดส่วนของมูลค่าซื /อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิทัง/ หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate
threshold ที"บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที"มูลค่าซื /อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื /อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื /อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี"ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง" รับซื /อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออก ณ วันที"ใช้ Redemption Gate
5. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณากํ า หนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ ล ะครั ง/ แตกต่ า งกั น ได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ ตํ" า กว่ า
Redemption Gate ขันตํ
/ "า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที"ระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสัง" รับซื /อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออกส่วนที"เหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื /อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง" รับซื /อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง" รับซื /อคืนหน่วยลงทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื /อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารั บซือ/ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื /อคืน
หน่วยลงทุน ทัง/ นี / เว้ นแต่กรณีที"กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับซื /อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ที"ประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื"อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า โดยวันที"มีผลเริ" มใช้ เครื" องมือนี / ให้ รวมทุกคําสัง" ทํารายการ
ที"เข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื" องมือที"บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันที"มีผล
9. ในกรณีที"มีการใช้ เครื" องมือ Redemption Gate นี / บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื" องมือในการบริ หารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้
ข้ อสงวนสิทธิ• :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามที"บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ"ากว่า Redemption Gate ขัน/
ตํ"าที"ระบุในโครงการ ทังนี
/ / รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที"บริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับซื /อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที"ประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที" จะเปลี" ย นแปลงแนวทางดํ าเนิ น การระหว่ า งการทํ า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อ น
ระยะเวลาที"กําหนด การใช้ เครื" องมืออื"นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
/ / ในกรณีที"ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที"เหลือได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง" ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
/
"ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที"ถกู ยกเลิกคําสัง" โดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที"จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื" องต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องการการใช้ เครื" องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนัน/ รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื" องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้ เครื" องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื" องมือ :
1. Redemption Gate ที"แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที"มีการใช้ เครื" องมือนี /
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที"เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจกําหนดเงื"อนไขเพื"อบ่งชี /สถานการณ์ที"ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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3. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ' คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั$งที$รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคําสั$งซือ' หรื อคําสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน: 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื"อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ อง
ระงับการซื /อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื /อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั"งที"รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสัง" ซื /อหรื อคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ ด้วยเหตุอื"นใดดังต่อไปนี / ซึง" ไม่เกินกว่ากรณีที"ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง" ซื /อหน่วยลงทุนที"รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง" ซื /อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเฉพาะราย เนื"องจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังนี /
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน/ ๆ มีส่วนเกี"ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ"งดังนี /
(1) การกระทําที"เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี"ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําที"เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง" เกี"ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี"ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื"นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื"องมาจาก การที"บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื /อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที"เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื /อขายล่วงหน้ า ซึง" ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนยั สําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการสามารถใช้ วิธีการคํานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วันทีได้ บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้มีสิทธิทีจะได้ รับเงิน
ภายหลังจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนันได้
> ทังนี
> > บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช/ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม/ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี /ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที"เสนอขายนัน/
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื"นเพื"อบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที"
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื"นเพื"อกองทุนรวม ซึง" อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม
ทังนี
/ / ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื"นเพิ"มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. เงื$อนไขที$ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ' าจถูกจํากัดสิทธิ
กองทุนนี /มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
/
น
รวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที"เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื"อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที"เกินดังกล่าว เว้ น
แต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที"มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที"ถืออยู่
2. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงที$มีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน' (ถ้ ามี) และช่ องทางการตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือ
หน่ วยลงทุนของบุคคล
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดได้ ที"เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
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3. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
กองทุนนี /เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัว" ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายื"นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที"สํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อสํานักงานผู้สนับสนุนที"เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที"ผ้ รู ับโอน
ยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที"ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมที"เรี ยกเก็บจากผู้สงั" ซื /อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที"ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้ อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที"ผ้ โู อนมีใบสําคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนําส่งใบสําคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื"อทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสําคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื"นเรื" องการขอให้ ออกใบสําคัญหน่วยลงทุน
ตามที"ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื"อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทําการ นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
/ / ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื"อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที"บคุ คลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้ วส่งผลให้ บคุ คลนันถื
/ อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที"จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
/
บริ ษัทจัดการหรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที"เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื"อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที"เกินดังกล่าว
4. การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
กองทุน รวมนี จ> ะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญ หน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัท จัด การจะดํ าเนิน การให้ น ายทะเบีย นหน่วยลงทุน บัน ทึ กชือผู้เปิ ดบัญ ชีก องทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน> โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ช่ องทางและวิธีการที,ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการใน
หลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื >อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
6. ช่ องทางและวิธี การร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ ข้ อพิ พ าทโดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่ กระบวนการ
ดังกล่ าวของกองทุนรวม
 ช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
สามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารซิตี /แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
 กองทุนรวมนี /มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที"บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี / และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที"เกี"ยวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลําเนาเพื,อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที,ไม่ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
ในกรณี ที"ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื"น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที"อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพื"อบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์
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บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 16
ข้ อมูลเกี$ยวกับบุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 รายชื"อคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื"อดังต่อไปนี /
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ•ไพโรจน์
(8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

 รายชื"อคณะผู้บริ หารบริ ษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื"อดังต่อไปนี /
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิ"มพรรุจี

(2) นายนิทิต พุกกะณะสุต
(4) นายประเสริฐ วงศ์เครื อเมฆ
(6) นายศิระ คล่องวิชา

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
/
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 145 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 396,206 ล้ านบาท
 รายชื"อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื /ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ"งนํ /าใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื"นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นางสาวณัฐยา เตรี ยมวิทยา
(13) นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์
(14) นายสาธิต บัวชู
(15) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(16) นายปี ติ ประติพทั ธิ•พงษ์
(17) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(18) นายชูศกั ดิ• อวยพรชัยสกุล
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์
(22) นายเกียรติศกั ดิ• ปรี ชาอนุสรณ์
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที"กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที"กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ" ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ" ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ" ่ ายการลงทุนตราสารหนี /
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ" ่ ายบริ หารความเสีย" งด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี /
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี /
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี /
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี /
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ - ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 17
 รายชื"อผู้จัด การกองทุน (fund manager) ประวัติ ก ารศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทํ า งานที"เกี" ยวข้ องกับ การบริ ห ารจัด การกองทุน รวม รวมทัง/ หน้ า ที" ค วาม
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ การทํางาน
หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ (เกียรติ
นิยม) Carnegie Mellon University,
U.S.A.
นายสาธิต บัวชู
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ - บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
บัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บล. ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- บล. เค จี ไอ จํากัด (มหาชน)
- นักวิเคราะห์การลงทุน
นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬา
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
กรณ์มหาวิทยาลัย
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- เจ้ าหน้ าที"วิเคราะห์
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายปี ติ ประติพทั ธิ•พงษ์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน Rochester
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
Institute of Technology, New York
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- เจ้ าหน้ าที"ฝ่ายลูกค้ าบุคคลเเละ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ การ
นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University of
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
Manchester, U.K.
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน
ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ - บมจ. ธนาคารทิสโก้
- เจ้ าหน้ าที"วิเคราะห์สินเชื"อ
บัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รายชื"อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื /อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี / จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชั"น พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื"อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั" พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื /อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั" จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

เบอร์ โทรศัพท์
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94

 รายชื"อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื"อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารซิตี /แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
ทังนี
/ / นอกจากหน้ าที"ตามที"กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
/ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที"ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
 รายชื"อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
1
2
3

รายชื$อผู้สอบบัญชี
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

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

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 19
สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีโกรทอิควิตี '
ส่ วนที$ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ในประเทศ
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที"ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ"ง
ดังนี /
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
/ / เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที"รัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารที"มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี /
4.1 เป็ นตราสารหนี / หรื อตราสารกึ"งหนี /กึ"งทุน ที"ผ้ อู อกจัดตังขึ
/ /นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที"ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที"มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ"งดังนี /
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว" ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที"เป็ นตราสารที"มีกําหนดวันชําระหนี / < 397 วัน นับแต่วนั ที"ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี /
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที"เป็ นตราสารที"มีกําหนดวันชําระหนี / > 397 วัน นับแต่วนั ที"ลงทุน ต้ องขึ /นทะเบียนหรื อ
อยู่ในระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี /
5.1 ตราสารทุนที"จดทะเบียนซื /อขายในกระดานซื /อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว" ไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ" ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที"อาจทําให้ มีการเพิก
ถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื /อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที"ออกโดยบริ ษทั ที"จดั ตังขึ
/ /นตามกฎหมายไทย ซึง" หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื /อขายใน
กระดานซื /อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว" ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที"อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที"อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื /อขายใน SET)
5.3 หุ้นที"อยู่ในระหว่าง IPO เพื"อการจดทะเบียนซื /อขายตาม 5.1
5.4 DW ที"มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี / ที"ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย CIS ในประเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน จดทะเบียนซื /อขายหรื ออยู่ในระหว่าง
IPO เพื"อการจดทะเบียนซื /อขายในกระดานซื /อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว" ไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที"อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที"อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
6. ทรัพย์สินอื"นนอกเหนือจากที"ระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 5. (SIP)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี / แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ /าหนักของตราสารทีล" งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี / แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ /าหนักของทรัพย์สินที"ลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%
บริษท
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หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี / ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัทที"อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ"งดังนี / แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ /าหนักของทรัพย์สินที"ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี / ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŒ แลกเงินหรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ที"นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั" จ่าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี /
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที"มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
/ /น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที"กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ•มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี /
2.1 ตัวŒ แลกเงิน หรื อตัวŒ สัญญาใช้ เงิน ที"มีเงื"อนไขห้ ามเปลี"ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที"กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื"อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที"มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี / แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี / หรื อตราสารกึ"งหนี /กึ"งทุน ที"มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี /
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที" 1 : อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ"ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
3. reverse repo
4. securities lending
5. หน่วย CIS ในประเทศ
6. total SIP ซึง" ได้ แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 6 ในส่วนที" 1 : อัตราส่วนการลงทุนที"คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี / หรื อตราสารกึ"งหนี /กึ"งทุน ทีม" ีอนั ดับความน่าเชื"อที"ตวั ตราสารและ/หรื อผู้ออก
ตราสารทีต" ํ"ากว่าที"สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
7. derivatives ดังนี /
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที"มีวตั ถุประสงค์เพื"อการลดความเสี"ยง (hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที"มิใช่เพื"อการลดความเสี"ยง (non-hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี"ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมที"มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี"ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที"อายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
/ / เฉพาะกองทุนรวมที"มีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

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

ไม่เกินมูลค่าความเสี"ยงที"มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ที"เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกับ product limit
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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ส่ วนที$ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
1.

ประเภททรั พย์ สิน
หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึ"ง

2.

ตราสารหนี / และตราสารกึ"งหนี /กึ"งทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึ"ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี /ภาครัฐไทย)

3.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ"ง

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจํานวน
หุ้นของบริ ษัทรวมกัน น้ อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
/
ษัทนัน/
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี /สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนัน/ ตามที"เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
/ / ในกรณีที"ผ้ ู
ออกตราสารมีหนี /สินทางการเงินที"ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี /สินทางการเงินดังกล่าวมารวม
กับมูลค่าหนี /สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี /สินทางการเงิน
นันจะต้
/ องเป็ นข้ อมูลที"มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว" ไป และในกรณีที"ผ้ อู อกตราสารไม่มี
หนี /สินทางการเงินตามที"เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึง
กรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง/ แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี /ของผู้ออกรายนันเป็
/ น
รายครัง/ เว้ นแต่ในกรณีที"ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื"นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีที"กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโ/ ดยเป็ นตราสารที"ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํ"ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื"อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง/ เว้ นแต่กรณีที"ผ้ อู อกตรา
สารได้ มีการยื"นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที"ออกโดยบุคคลดังนี /
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที"ประเทศไทยเป็ นสมาชิก)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
/
นรวมที"ออกหน่วยนัน/
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที"มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี /
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
/ /นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
/ / การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ
ที"แก้ ไขเพิ"มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ' หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
รายการที$เรี ยกเก็บ

1 ก.ค. 62 –
30 มิ.ย. 63

เรี ยกเก็บจริง
1 ก.ค. 63 –
30 มิ.ย. 64

1 ก.ค. 64 –
30 มิ.ย. 65

ไม่เกิน 2.4182
ไม่เกิน 2.4182

2.2908
2.2908

2.2902
2.2902

2.2827
2.2827

ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 2.1400

2.1400
2.1400

2.1400
2.1400

2.1400
2.1400

ไม่เกิน 0.0642
ไม่เกิน 0.0642

0.0321
0.0321

0.0290 (3)
0.0290 (3)

0.0251
0.0251

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070
ไม่มี
ตามที"จ่ายจริ ง

0.1070
0.1070
ไม่มี
0.0117

0.1070
0.1070
ไม่มี
0.0142

0.1070
0.1070
ไม่มี
0.0106

อัตราตาม
โครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง' หมดที$ประมาณการได้
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
 ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษาการลงทุน
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
 ค่าธรรมเนียมอื"น ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง' หมด
- ชนิดจ่ ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่ า

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-

ไม่ เกิน 2.4182
ไม่ เกิน 2.4182

2.2908
2.2908

2.2902
2.2902

2.2827
2.2827

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ' ขายหลักทรั พย์

ตามที"จ่ายจริ ง

-

-

-

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ' หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรี ยกเก็บจริง
รายการที$เรี ยกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
ค่ าธรรมเนียมการรั บซือ' คืนหน่ วยลงทุน
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนเข้ า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนออก
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดสะสมมูลค่า
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

1 ก.ค. 62 –
30 มิ.ย. 63

1 ก.ค. 63 –
30 มิ.ย. 64

1 ก.ค. 64 –
30 มิ.ย. 65

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที"เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั" ซื /อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที"รวมภาษี มลู ค่าเพิ"มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี
อื"นใดแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี /
(3) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่
/ วนั ที" 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

672,768,981.71

101.53

10,450,080.00
25,242,500.00
68,781,000.00
23,596,725.00
4,877,775.00
30,345,700.00
89,572,625.00
11,560,360.00
6,441,780.00
16,978,500.00
99,803,471.60
43,587,780.00
74,416,800.00
11,191,680.00
5,703,880.00
18,946,600.00
14,095,200.00
64,602,210.00

1.58
3.81
10.38
3.56
0.74
4.58
13.52
1.74
0.97
2.56
15.06
6.58
11.23
1.69
0.86
2.86
2.13
9.75

826,149.45

0.12

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชิ /นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื"อสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ประกันชีวิตและประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
แฟชัน"
ยานยนต์
วัสดุก่อสร้ าง
สื"อและสิ"งพิมพ์
อาหารและเครื" องดื"ม
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
S&P
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื$นๆ
ลูกหนี /
เจ้ าหนี /
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

9,008,524.87

1.36

42,739,640.79
(10,207,946.55)
5,698,916.03
(14,589,811.00)
(1,317,051.58)

6.45
(1.53)
0.86
(2.19)
(0.20)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

662,561,035.16

100.00

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 มิถุนายน 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ"ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที" www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีร' ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชื"อถือสูงที"สดุ และมีความเสีย" งตํ"าที"สดุ
ความน่าเชื"อถือสูงมาก และมีความเสีย" งตํ"ามาก

ความน่าเชื"อถือสูง และมีความเสี"ยงตํ"า

ความน่าเชื"อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื"อถือตํ"ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื"อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ"ามาก

มีความเสี"ยงในการผิดนัดชําระหนี /สูงที"สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี / โดยผู้ออกตราสารหนี /ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี /ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร' ะยะสัน'
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี /มีสถานะทังทางด้
/
านการตลาดและการเงินที"แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที"ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี /ที"ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื"น
ผู้ออกตราสารหนี ม/ ี ส ถานะทัง/ ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที" แ ข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี /ระยะสันในระดั
/
บที"น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี /มีความสามารถในการชําระหนี /ระยะสันในระดั
/
บที"ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี /ระยะสันที
/ "ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี /ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที"ระบุไว้
เป็ นระดับที"อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี / โดยผู้ออกตราสารหนี /ไม่สามารถชาระดอกเบี /ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื" องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน/ เพื"อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพื"อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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หน้ า 26
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที"มีมูลค่าเพื"อกองทุนจากบุคคลที"เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื"องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน
หรื อหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทัง/ ที"มีอยู่ในปั จจุบนั และที"แก้ ไขเพิ"มเติมในอนาคต ที"เกี"ยวกับการกระทําที"อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ดังต่อไปนี /
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที"รับไว้ นัน/ ต้ องเป็ นทรัพย์สินที"มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี"ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่ มีพฤติก รรมที" แสดงให้ เห็น ว่าบริ ษั ทจัดการใช้ บริ ก ารของบุค คลนัน/ บ่ อยครั ง/ เกิ นความจําเป็ นเพื" อให้ กองทุน ได้ รับ ประโยชน์ จากบุค คลดังกล่า ว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ"งให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที"อาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้
/ วย
ทังนี
/ / กรณีที"บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี"ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที"เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ"งต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที"
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที"ไม่ใช่สัญชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี"ยวกับบัญชีของบุคคลที"อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ"งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน
ผู้ซงึ" มีถิ"นที"อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ" มีถิ"นที"อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ"งเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน/ นอกจากนี /ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที"มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที"คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ"งต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง" ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าที"ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที"มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที" FATCA กําหนด หน้ าที"ในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพื"อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที"ในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื"อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
/
รับผลกระทบที"สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที"กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึง" จะเริ" มต้ นตังแต่
/ วนั ที" 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึ"งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน การเงิน อื"นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ ก า ซึ"งจะเริ" มต้ น ตัง/ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที"เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ"งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื /อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที"ดําเนินการหักเงิน ณ ที"จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที"เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง/ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง/ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื /อคืนหน่วย
ลงทุน ที"เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึ"งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื /อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื"อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง/ เพื"อเป็ นการรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื"อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ อง และเพื"อให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง" รวมทังผู
/ ้
ที"เกี"ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื /อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี /
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที"เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที"กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอม
บริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที"ได้ รับ เป็ นต้ น)ที"มีอยู่ในบัญชีทงั / หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน/ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทัง/
ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ อง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -
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(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ"มเติม เพื"อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกี"ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที"กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื"อข้ อมูลที"เคยให้ ไว้ มีการเปลี"ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื"อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที"
เกี"ยวข้ อง (ในกรณีที"เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
/ / เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื"นใดเพื"อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ อง
เพื"อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที"จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
/ "อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ"มขึน/
หากมีการดําเนินการที"สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที"ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที"บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ"งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี /ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที"บริ ษัทจัดการแจ้ งนี /แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที"ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง" ซื /อ/ สับเปลี"ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที"จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที"ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน/ ได้ เพื"อให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ อง ทังนี
/ / ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอื"น ใดอัน เป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทํ าให้ ก องทุนหรื อผู้ถื อหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ ประโยชน์ เพิ" มขึ น/ หากมี การดํ าเนิ นการที"
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื"อหลีกเลี"ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที"ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที"จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามที"กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง" ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที"เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อ
เป็ นบุคคลตามที"กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้ องกําหนด)เท่านัน/
ทัง/ นี / ในกรณี ที" กฎหมายไทยมี การแก้ ไขเพิ" มเติมข้ อกํ าหนดเพื" อรองรั บการดําเนิ นการตามที" บ ริ ษั ท จัดการได้ ส งวนสิ ทธิ ไว้ ข้างต้ น บริ ษั ท จัดการ (รวมถึงผู้ที"
เกี"ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื"นใดที"ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้ อมูล ณ วันที$ 1 กรกฎาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกรทอิควิตี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยFจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

