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หน้ า 1
สรุ ปข้ อมูลกองทุนรวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมผสม เพือผู้ลงทุนทัวไป ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และเป็ นกองทุนรวมทีมีนโยบายเปิ ดให้ มี
การลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี
1. กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี และ/หรื อเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ และอาจจะลงทุนในตราสาร Basel III
หรื อตราสารกึงหนีกึงทุน หรื อหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี
2. กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ได้ แก่ หุ้นทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรื อสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) ทีอ้ างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรื อกลุ่มหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนข้ างต้ น โดยให้ รวมถึงหุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียน
ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว และ/หรื อ อาจมีการลงทุนในหน่วย property หรื อหน่วย infra ทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET)
โดยให้ รวมถึงหน่วย property หรื อหน่วย infra ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
หรื ออาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารทุน
3. กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนีทีไม่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือ (Unrated securities) โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ (Unlisted securities) และตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
note) โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ทังนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อ
ในกองทุนอืนภายใต้ บริ ษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
5. กองทุนอาจจะเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึงรวมถึงการ
ป้ องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดทีอ้ างอิงกับราคา
ตราสาร/อัตราดอกเบีย และ/หรื อสัญญาฟิ วเจอร์ เป็ นต้ น
6. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกื อบ
ทังหมด โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
7. ส่วนทีเหลืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืนทังในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
8. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้ วย ทังนี โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(8.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(8.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี ต้ อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีต้ องการรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
2. หน่ ว ยลงทุน ชนิ ดเพื อการออม (KFHAPPYSSF) : เหมาะสํ าหรั บผู้ลงทุนที ต้ องการรั บรายได้ จากส่วนต่ างจากการลงทุน (Capital gain) และได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
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หน้ า 2
รายละเอียดเพิมเติม :
ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือนไขทีโครงการจัดการกําหนด ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ บริ การซือขายเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูล
ค่าทีมีอยู่ก่อน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันทีบริ ษัทจัดการเริ มเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม จะ
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าเท่านัน และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนชนิดหน่วยลงทุนไปยังชนิดเพือการออม จะสามารถดําเนินการได้
ตามทีกําหนดในหัวข้ อ “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ทังนี บริ ษัทจัดการจะเริ มเปิ ดทําการขายหน่ วยลงทุนชนิดเพือการออม ตัง& แต่ วันที 1 เมษายน
2563 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ดี เมือสินสุดระยะเวลาทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผ้ ูลงทุนในกองทุนรวมเพือการออมแล้ ว บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็ นการชัวคราวหรื อถาวร โดยจะประกาศแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
3. ลักษณะที,สําคัญของกองทุนรวม
กองทุนรวมผสม ทีลงทุนแบบมีความเสียงทังในและต่างประเทศ และเป็ นกองทุนทีมีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross
Investing Fund)
4. ผลตอบแทนที,ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือผู้
ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม : โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลักทรั พย์ทีลงทุน และได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามหลักเกณฑ์/เงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
5. จํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
100,000 ล้ านบาท หรื อ 10,000 ล้ านหน่วย
6. วิธีการสังซือ& ขายคืน และสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) วิธีการสังซือ& หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วย
ลงทุน หรื อดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีเปิ ดให้ บริ การ ทังนี สําหรับผู้ลงทุนทีสังซือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมเป็ นครังแรก บริ ษัทจัดการจะจัด
ให้ มีค่มู ือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม ซึงผู้ลงทุนมีหน้ าทีต้ องศึกษาและปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม
อย่างเคร่งครัด เพือให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนอย่างถูกต้ อง
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซือ ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั อต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัว อย่ า งลายมื อชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณี ผ้ ูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือรั บรอง
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่ า วมี ก ารลงนามรั บ รอง
ความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่ 2 คนขึนไป ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซือคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน& ตําของการสังซือ& หน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (KFHAPPYSSF)

มูลค่ าขัน& ตําของการสังซือ&
ครั ง& แรก
ครั ง& ถัดไป
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท

ซึงคํ า นวณเป็ นหน่ ว ยลงทุน ได้ โดยนํ า จํ า นวนเงิ น ที สังซื อหน่ ว ยลงทุน หารด้ ว ย ราคาขายหน่ ว ยลงทุน ซึ งเท่ า กับ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน บวกด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซือหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที................ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาทีเสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ& ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
(1.4) ช่ องทางการสังซือ& และการชําระเงินค่ าสังซือ& หน่ วยลงทุน
 กรณีสังซือ& ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้สงซื
ั ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด
กรุ งศรี ชีวิ ต ดีu ดี- สะสมมูล ค่า” (กรณี สังซื อหน่ ว ยลงทุนชนิ ดสะสมมูล ค่า “KFHAPPY-A”) หรื อ “บัญ ชี จองซื อหน่ ว ยลงทุน กองทุนเปิ ดกรุ งศรี
ชีวิตดีuดี-เพือการออม” (กรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม “KFHAPPYSSF”) ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทย
เครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี สังซือ& ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ& คืน
หน่ วยลงทุนอืน
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซือหน่วยลงทุนผ่าน
ช่องทางนีได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณีทีเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนัน โดยผู้สงซื
ั อสามารถใช้ บริ การสังซือหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตามปกติ
ผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ ชําระเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนแล้ วไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสังซือหน่วยลงทุนและขอเงินค่าซือหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ& หน่ วยลงทุน
ผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีสังซือ หลังจากทีบริ ษัทจัดการได้ รับใบคําสังซือทีถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ ว ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซือก่อนได้ ก่อน” ตามวันและเวลาทีได้ รับรายการซือขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งซื
ั อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนทีสังซือ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั อหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทังนี บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ทีจะจัดสรรหรื อไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร
พร้ อมดอกเบีย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
(2) วิธีการขายคืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน& ตําของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุน
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)
หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (KFHAPPYSSF)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

มูลค่ าขัน& ตําของ
การสังขายคืน
500 บาท หรื อ 50 หน่วย
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขัน& ตํา
50 หน่วย
ไม่กําหนด

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
ในกรณี ทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่าทีกําหนด หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนตํากว่าทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมด
สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ทุกครังทีมีการขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ
รายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
(2.2) วันและเวลาการสังขายคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถสังขายคืนได้ ทุกวันทําการซือ& ขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณากําหนดวันทีมิใช่วนั ทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม ซึงบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ ทีเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ ทังนี หากมีการเปลียนแปลงวันทีมิใช่วนั ทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าโดยพลัน โดย
ประกาศไว้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกัน
(2.3) ช่ องทางการสังขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง
ระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรื อจํานวนเงินทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนา
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืนนัน
ได้ เสร็ จสินสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืนภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซือคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน ทังนี เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมี
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืนนันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์
แล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืน
หน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนของผู้ให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีได้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและ
วันหยุดทําการซือขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีกําหนดของวันทําการซือขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ
ขายนัน โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เป็ นเกณฑ์ ในการคํานวณราคารับซือคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สังขายคืนหน่วยลงทุน และการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลาทีกําหนดของวันทําการซือขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
พิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน
เงือนไขการใช้ บริการ
1) ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอืนที
เปิ ดให้ บริ การ และปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ อง
ภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิน
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ในกรณีทีเกิดข้ อผิดพลาด
จากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณีอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอืนๆ ทีจะมีขึน& ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึนใน
อนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพืออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน
ทําการ และประกาศแจ้ งทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ องให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการก่อนวัน
เริ มให้ บริ การ
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอน
เงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรั บค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและทีอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึนเงิน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay)
เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอืน ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึนเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที
นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี จํากัด”
ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน& ตําในการสับเปลียนเข้ ากองทุน
กรณีทีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้ นทาง : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยหรื อเป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า
มูลค่าขันตําทีกําหนด ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตําทีกําหนด หรื อในกรณี
ทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
และในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํากว่ามูลค่าขันตําทีกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรั บสับเปลียน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่าขันตํา และ/หรื อปรับลดมูลค่าขันตําของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสังสับเปลียนเข้ ากองทุนโดยได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตําในการซือหน่วยลงทุนตามทีระบุ
ในหัวข้ อ “การสังซือหน่วยลงทุน”
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(3.3) ช่ องทางการสับเปลียนเข้ ากองทุน
 การสับเปลียนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการสับเปลียน เมือ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลงนามรับรองความ
ถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีได้
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน ทังนี บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
(3.4) ราคาขายและรั บซือ& คืนกรณีสับเปลียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) การสับเปลียนหน่ วยลงทุนระหว่ างกองทุนนีก& ับกองทุนอืนภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ
กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซือคืนของ
วันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) การสับเปลียนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี &
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออก จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
กรณีเป็ นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนวันทีชนิดหน่วย
ลงทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้ นทาง
ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่วย
ลงทุนแล้ ว
อนึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ คํานวณราคาขายและรั บ ซื อคื นในการสับเปลี ยนหน่ว ยลงทุนข้ า งต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที ได้ รับการรั บรองโดยผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(3.5) เงือนไขในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรื อไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลียน
หน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนเดียวกันได้ โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อถาวร
ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง หรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(3) สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ทุกครังทีมีการสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์
และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด
(4) การซือ& กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซือกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) ทังนี การซือกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติทีซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควร
ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ ที
 บริ ษัท เอไอเอ จํากัด โทรศัพท์ 02-634-8888
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7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันทีสินสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที 30 มิถนุ ายน ของทุกปี
8. ปั จจัยทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนีจะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี หรื อตราสารทุน และอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เงิน
ลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี
(1) การเปลียนแปลงของราคาตราสาร/หลักทรัพย์ทีลงทุน
(2) การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
9. การเลือนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องต่างจากราคา
รั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุน ที ถูก ต้ องตังแต่ ห นึ งสตางค์ ขึ นไปและคิ ด เป็ นอัต ราตังแต่ ร้ อยละ 0.5 ของราคารั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุน ที ถู ก ต้ อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรั บ รองข้ อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1. (2) ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี บริ ษั ท จัด การจะ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน
โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ& คืนหรื อสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซือ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซือ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซือและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คําสังซือทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั อหน่วยลงทุนรายนันถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซือหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรื อเพื อประโยชน์ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พลเมื องสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อผู้ ที มี ถิ นฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อบุค คลซึงโดยปกติ มีถิ นที อยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลดังทีกล่าวมา
ข้ างต้ น
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซือหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ทําการซือขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรทีจะทํา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ครั งต่ อไป โดยจะประกาศล่ว งหน้ าไว้ ทีสํ านัก งานของบริ ษัท จัดการหรื อผู้ส นับ สนุน หรื อเว็ บ ไซต์ข องบริ ษัท จัดการหรื อสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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4. บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณีทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขันตําทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน
11. ช่ องทางทีผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้ อ มู ล เกี ยวกั บ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี &
ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม
1. ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้ออกตราสารอันเนืองมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการทํา
กําไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผู้ออกตราสาร ซึงอาจมีผลกระทบต่อราคาซือขายของตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ องกับบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทาง
การเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีข& องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากการทีบริ ษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบียได้ ตามทีกําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนทีได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึน จะส่งผลให้ ตราสารทีลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเป็ นประจํา
สมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตราสารหนีและ/หรื อตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึนอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบีย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซือขายตราสารหนีหรื อตลาดหุ้น เป็ นต้ น ซึงส่งผลให้ ราคาตราสารหนีหรื อราคาหุ้นทีกองทุนได้
ลงทุนไว้ อาจเพิมขึนหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนืองจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนีและตลาดหุ้นของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึงเป็ นตลาดทีกําลังพัฒนา ตราสารหนีหรื อหุ้นต่าง ๆ ทีกองทุนลงทุนอาจขาด
สภาพคล่อง โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริ มาณน้ อย ซึงอาจขายตราสารไม่ได้ ในช่วงเวลาทีต้ องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามทีคาดหวัง
เอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ ทีมีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพือให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทังนี แนวทางการบริ หารความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริ ษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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5. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณีตราสารหนีทีกองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้ กองทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเมือมีการแปลงค่าเงินสกุล
ต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินบาท ซึงจะทําให้ ผลตอบแทนทีได้ รับไม่เป็ นไปตามทีคาดได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
เนืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้ อยละ 79 ของ NAV เพือเป็ นการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน กองทุนมีนโยบายทีจะ
ป้ องกัน ความเสี ยงอัน อาจเกิ ด ขึ นทังหมด/เกื อบทังหมด โดยใช้ สัญ ญาสวอปอัต ราแลกเปลียน (Currency Swap) และ/หรื อสัญ ญาฟอร์ เวิ ร์ด อัต ราแลกเปลียน
(Currency Forward) เพือรับค่าเงินบาทในอัตราคงทีสําหรับตราสารทีมีการจ่ายเงินต้ นและดอกเบีย และ/หรื อผลตอบแทนอืน เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะ
ทําการป้ องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลียน เพือไม่ให้ เกิดความผันผวนของผลตอบแทนทีเป็ นเงินบาท
6. ความเสียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):
ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า เนืองจากการลงทุนในสัญญาออปชันทีซือขายในตลาด (Organized Exchange) หรื อสัญญาฟิ วเจอร์
กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพือป้ องกันการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย สามารถลงทุนในสัญญาทีมี
มูลค่ามากได้ ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทน (กําไร/ขาดทุน) เกิดขึนในอัตราทีสูงเมือเทียบกับเม็ดเงินทีลงทุน ซึงในกรณีทีกองทุนคาดการณ์ถูกต้ อง การวางเงินประกัน
เพียงเล็กน้ อย กองทุนก็จะได้ กําไรเป็ นจํานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ ากองทุนคาดการณ์ไม่ถูกต้ อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็ น
จํานวนมากได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและ สถานะของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ าอย่างสมําเสมอ
7. ความเสียงของคู่สัญญาซือ& ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สัญญาทีกระทํานอกศูนย์ สัญญาซือขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 4 อันดับแรก หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญาซือ
ขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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หน้ า 10
เครื องมือบริหารความเสียงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
1. เครื องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
 ค่ าธรรมเนียมการขายคืนทีไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรื อระยะเวลาทีกําหนด (liquidity fee):
กองทุนรวมทัวไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity
Fee ทีเรี ยกเก็บจริ ง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออก และ/หรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ ม
ใช้ เครื องมือนี ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
ข้ อสงวนสิทธิƒ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ทีเก็บจริ ง โดยปรับเพิมได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดทีกําหนดในโครงการ และ/หรื อปรับ
เพิมระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนออก และ/หรื อปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนทีจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้
ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทาง
ช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือที
บริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงือนไข และอัตรา Liquidity Fee ทีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนัน รวมถึงรายการทีรับมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Liquidity Fee ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณา
จากปั จจัย ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อง ได้ แ ก่ ต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่า ยจากการซื อขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรั พย์ ทีกองทุนรวมลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ
3. ในกรณี ทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิมเติมจากการปรั บมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ด้วยสูตรการ
คํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิมค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทุนทีสะท้ อน
ต้ นทุนในการซือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพ
คล่องอืนได้
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้ เครื องมือนีมีวตั ถุประสงค์
เพือบรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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หน้ า 11
 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือ& ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing Partial swing pricing
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
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 นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจากการซื อขายทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวม (Transaction cost) เช่ น Bid-ask spread ที
เปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บจากหลักทรัพย์ทีลงทุน
หรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มี ห ลัก การในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษั ทจัดการอาจพิ จารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการรวมถึงปั จจัยอืน ๆ ทีอาจเกิดขึนใน
อนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความ
เสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิƒ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Swing Pricing ในวันทําการนัน รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Swing Factor ทีเก็บจริ ง ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดที
ระบุไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ swing pricing
และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการใช้ เครื องมือ swing pricing ใน
วันทําการนัน ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้
เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนัน แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้ และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Swing Pricing ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุท ธิ ข อง
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีค่าเกินกว่า swing threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 12
 ค่ าธรรมเนียมการซือ& ขายหน่ วยลงทุนทีสะท้ อนต้ นทุนในการซือ& ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :
กองทุนรวมทัวไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจอืน
ทังนี การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปั จจัยทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ ได้ แก่
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซือขายทรั พย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรั พย์ สิน
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรั กษาสัดส่ว นการลงทุน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทีถูกเรี ยกเก็บ จากหลักทรั พย์ ทีลงทุนหรื อกองทุนปลายทาง ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรื อธุรกรรมอืนใดเพือเสริ มสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้ นทุนในการ
ปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือป้ องกันความเสียง รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตทีมีผลกระทบต่อต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม หรื อกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุน
3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที
เกียวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อ สมมติฐาน และ/หรื อการ
ประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนัน ๆ ได้ แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํารายการซือขาย
หน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิƒ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
ADLs ในวันทําการนัน รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทุนทีชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs และ
บริ ษัทจัดการจะนํายอดซือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ ADLs ในวันทําการ
นัน ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วทีเกียวข้ องกับการใช้ เครื องมือ ADLs
ในวันทําการนัน แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุนทังหมดหรื อบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซือหน่วย
ลงทุนทีชําระด้ วยเช็คทีเรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรี ยกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที จะ
พิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพิมเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วย
ลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางทีบริ ษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปรั บเพิมหรื อลดอัตรา ADLs ทีเรี ยกเก็บ ซึงจะปรั บเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้
เครื องมือนี ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. การเรี ยกเก็บ ADLs ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซือขายใดทีสัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั
น มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุน
คํานวณจากมูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
3. บริ ษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี
(1) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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(2) มูลค่าการซือหน่วยลงทุนและสับเปลียนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ซึงบริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1)
และ (2) ในระดับทีต่างกัน
4. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ ADLs นี ADLs ทีเรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื องมือนีมีวตั ถุประสงค์เพือบรรเทาผลกระทบ
ทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนีไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื องมือนี เพือส่งผ่านค่าใช้ จ่ายทีมีนัยยะสําคัญทีเกิดขึนจากการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยราย
ทีทําธุรกรรมนัน โดยการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรื อส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริ หารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม
2. การกําหนดเงือนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
 ระยะเวลาทีต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period):
กองทุนรวมทัวไป
เมือผู้ถือหน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า : 1,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการของกองทุนนันๆ
2. บริ ษัทจัดการจะใช้ Notice period สําหรับรายการทีมีมลู ค่าทีขายคืน และ/หรื อสับเปลียนออกเทียบเท่า 1 ล้ านบาท
3. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิƒ :
1. ในกรณีทีมีการใช้ Notice period และมีเหตุทีทําให้ ต้องใช้ เครื องมืออืนด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิบตั ิกบั คําสังทีได้ จาก Notice period นัน
เช่นเดียวกับคําสังทีได้ ตามปกติในวันทีทํารายการด้ วย ทังนี บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื องมืออืน ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรื อเครื องมืออืน ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลด Notice period ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึงจะปรับเพิมไม่เกิน Notice period สูงสุดทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และหนังสือชีชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอืนทีบริ ษัท
จัดการกําหนด โดยในวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี ให้ รวมทุกคําสังทํารายการทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
3. บริ ษัทจัดการอาจให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนทียังไม่ได้ ถกู นํามาดําเนินการได้ ตามวิธีการทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งทีมีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน
และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยทีเกียวข้ องเท่าทีสามารถทําได้ เพือให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ ได้ แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนถือครอง พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ทีลงทุน ปริ มาณการทํา
รายการซือขายหน่วยลงทุนและแนวโน้ มการทํารายการ รวมถึงปั จจัยอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
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 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate):
กองทุนรวมทัวไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิมเติม :
หลักเกณฑ์และเงือนไข :
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขันตําไม่ตํากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณทีบริ ษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทุนรวมทีเน้ นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศหรื อวัน Non-Dealing date ทีกองทุนได้ กําหนดไว้
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการ
ซือขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิทังหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate
threshold ทีบริ ษัทจัดการกําหนด โดยทีมูลค่าซือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
(switch out)
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลียตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสังรับซือคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ณ วันทีใช้ Redemption Gate
5. บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณากํ า หนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ ล ะครั งแตกต่ า งกั น ได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ ตํ ากว่ า
Redemption Gate ขันตํา และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานทีระบุไว้ ในโครงการ
6. คําสังรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกส่วนทีเหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสังรับซือ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสังรับซือคืนหน่วยลงทุน
7. บริ ษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลียนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารั บซือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรั บซือคืน
หน่วยลงทุน ทังนี เว้ นแต่กรณีทีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า
Redemption Gate ทีประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมือมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ า โดยวันทีมีผลเริ มใช้ เครื องมือนี ให้ รวมทุกคําสังทํารายการ
ทีเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของเครื องมือทีบริ ษัทจัดการได้ รับมาระหว่างเวลาทําการของวันทีมีผล
9. ในกรณีทีมีการใช้ เครื องมือ Redemption Gate นี บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื องมือในการบริ หารความเสียงสภาพคล่องอืนได้
ข้ อสงวนสิทธิƒ :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํากว่า Redemption Gate ขัน
ตําทีระบุในโครงการ ทังนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีทีบริ ษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับซือคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีประกาศใช้
3. บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดํ า เนิ น การระหว่ างการทํ า Redemption Gate ได้ แ ก่ การยกเลิ ก Redemption Gate ก่ อน
ระยะเวลาทีกําหนด การใช้ เครื องมืออืนแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี ในกรณีทีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเหลือได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสังขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีค้ างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีถูกยกเลิกคําสังโดยไม่ชกั ช้ า
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและ/หรื อตัดสินใจเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องการการใช้ เครื องมือ
Redemption Gate ในวันทําการนัน รวมถึงรายการทีส่งมาล่วงหน้ า รายการลงทุนแบบประจํา และรายการอืนใดตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้ เครื องมือแม้ ว่าในวันทําการใดๆ มีลกั ษณะเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขการใช้ เครื องมือ หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรื อยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ ภายใต้ ผลประโยขน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ทราบ
การพิจารณาใช้ เครื องมือ :
1. Redemption Gate ทีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีมีการใช้ เครื องมือนี
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจกําหนดเงือนไขเพือบ่งชีสถานการณ์ทีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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3. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ& คืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ หรื อจะหยุดรั บคําสังซือ& หรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน: 1 วันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ อง
ระงับการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสังซือหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ ด้วยเหตุอืนใดดังต่อไปนี ซึงไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังนี
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(1) การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนืองมาจาก การทีบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินทีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล เมือได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการสามารถใช้ วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น 0 และให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียน ณ วันทีได้ บนั ทึกมูลค่าดังกล่าวเป็ นผู้มีสิทธิที
จะได้ รับเงินภายหลังจากทีสามารถจําหน่ายทรัพย์สินนันได้ ทังนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

คําเตือนเกียวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน
 บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม
ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึงอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ โดยไม่จํากัดอัตราส่วน ดังนัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที
ป้ องกันธุรกรรมทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนทีเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของทังกองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดของข้ อมูลเพิมเติมได้ ที www.krungsriasset.com
 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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สิทธิและข้ อจํากัดของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. เงือนไขทีผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ& าจถูกจํากัดสิทธิ
- ในกรณี ผ้ ูถือหน่ว ยลงทุนใดถื อหน่ วยลงทุน เกิน กว่ า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ วยลงทุน ทีจํ าหน่า ยได้ แล้ ว ทังหมดของกองทุน รวม บริ ษั ท จัดการหรื อบริ ษัท
หลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวน
ทีถืออยู่
- ในกรณีทีมีการลงทุนในกองทุนรวมอืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้ กองทุนรวมต้ นทางลงมติให้ กองทุนรวมปลายทาง
2. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงทีมีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน& (ถ้ ามี) และช่ องทางการตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการ
ถือหน่ วยลงทุนของบุคคล
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพือการออม ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กัน
(US Person) และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็ นการโอนหรื อ
จําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองทีสํานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อสํานักงานผู้สนับสนุนทีเปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทีผู้รับโอน
ยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดําเนินการเปิ ดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากทีได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็ จรับเงิน และใบกํากับภาษี พร้ อม
สําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีทีผู้โอนมีใบสําคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนําส่งใบสําคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพือทําการโอน
หน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสําคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยืนเรื องการขอให้ ออกใบสําคัญหน่วยลงทุน
ตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูโอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทําการ นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีทีบุคคลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้ วส่งผลให้ บคุ คลนันถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทจัดการหรื อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนทีเกินดังกล่าว
4. การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
กองทุนรวมนีจะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบีย นหน่วยลงทุนบัน ทึก ชือผู้เปิ ดบัญชี กองทุน ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรั บรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
5. ช่ องทางและวิธีการที,ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการใน
หลักทรั พย์ ของบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิ ออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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6. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุ น และนโยบายการระงับ ข้ อพิพ าทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
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 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
 กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลําเนาเพื,อการวางทรั พย์ สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที,ไม่ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ ามี)
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริ ษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ข้ อมูลเกียวกับบุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
บุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 รายชือคณะกรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี
(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 โพธิƒไพโรจน์
(8) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

 รายชือคณะผู้บริ หารบริ ษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชือดังต่อไปนี
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายเอนกพร โพธิทตั
(5) นายประเสริฐ อิมพรรุจี

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 145 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 396,206 ล้ านบาท
 รายชือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชือ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึงนําใจ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล
(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 ธิƒพงษ์
(17) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(18) นายชูศกั ดิƒ อวยพรชัยสกุล
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายวัชริ นทร์ ด้ วงสังข์
(22) นายเกียรติศกั ดิƒ ปรี ชาอนุสรณ์
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ 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
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 รายชือผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้ าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชือ นามสกุล
นางสาวพรทิพา หนึงนําใจ, CFA

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และการ
จัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA,
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส, CFA - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
University of Cambridge ประเทศ สหราช
อาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์
นางสาวณัฐยา เตรี ยมวิทยา,
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
CFA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเอกพจน์ ภู่วิบลู ย์พาณิชย์,
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
CFA, FRM
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ (เกียรติ
นิยม) Carnegie Mellon University,
U.S.A.
นายสาธิต บัวชู
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิƒพงษ์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน Rochester
Institute of Technology, New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University of
Manchester, U.K.
ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด
(บลจ. ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้ าทีความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Barclays Capital (Singapore) - Credit Research Analyst

- บลจ. ธนชาต จํากัด
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิง ประเทศ
ไทย จํากัด
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี

- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สํานักงานประกันสังคม

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- เจ้ าหน้ าทีลงทุน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้
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 รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื 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)
ธนาคารยูโอบี 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 ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

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
02-620-2000
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3456
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
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ& คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

41
42
43
44
45
46
47
48
49

เบอร์ โทรศัพท์
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

 รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชือผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
 รายชือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชือผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิมสกุล

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีhดี
ส่ วนที 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS
4. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
5. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6. ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือขาย
ใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษทั ทีจัดตังขึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
SET หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือขายใน SET หรื อใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อ
ผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 23

7.

8.

6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ น
ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดาน
ซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรื อในตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พืนฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซือ
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทีจดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง
IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพืนฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 7. (SIP)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที 2 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
1.

ประเภททรั พย์ สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที 3 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

ประเภททรั พย์ สิน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว• แลกเงินหรื อตัว• สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย
หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิƒมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี
2.1 ตัว• แลกเงิน หรื อตัว• สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ า
แฝงซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี
reverse repo
securities lending
total SIP ซึงได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึง
ทุน ศุกกู ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง หรื อตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
derivatives ดังนี
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

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

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ส่ วนที 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกัน ต้ องมีจํานวน
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
หุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทนัน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
2. ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel III และศุกกู
ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทยหรื อ สารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ใน
ตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)
กรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูล
หนีสินทางการเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผู้
ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นรายครัง เว้ นแต่ในกรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มีการยืน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัท
จัดการจะลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้ นแต่กรณี
ทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.-9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรื อกองทุน CIS
3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนที บลจ. เดียวกัน เป็ นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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4.

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน infra ทีออกหน่วยนัน เว้ น
แต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุน property ทีออกหน่วย
นัน เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

6.

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุน private equity

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ซือ& หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้ วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง
รายการทีเรี ยกเก็บ

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 5.0825
ไม่เกิน 5.0825

0.9957
ยังไม่เปิ ด

0.9960
0.9960

0.9935
0.9935

ไม่เกิน 2.6750
ไม่เกิน 2.6750

0.8025
ยังไม่เปิ ด

0.8025
0.8025

0.8025
0.8025

ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1070

0.0308
ยังไม่เปิ ด

0.0294 (7)
0.0294 (7)

0.0251
0.0251

ไม่เกิน 0.1605

0.1605

0.1605

0.1605

- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม
 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 1.0700

ยังไม่เปิ ด
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

0.1605
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

0.1605
ยังไม่เรี ยกเก็บ
-

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี

0.0019
ไม่มี

0.0036
ไม่มี

0.0054
ไม่มี

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง& หมดทีประมาณการได้
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(2)

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
(6)

 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทีประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนเพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อืนใดทีเกิดขึนจากการทํารายการซือขาย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ไม่เกิน 2.1400

-

-

-

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง& หมด
- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)

ไม่เกิน 5.0825
ไม่เกิน 5.0825

0.9957
ยังไม่เปิ ด

0.9960
0.9960

0.9935
0.9935

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ& ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือ& หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรี ยกเก็บจริง
รายการทีเรี ยกเก็บ

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 1.50
ไม่เกิน 1.50

0.50
ยังไม่เปิ ด

0.50
ไม่เรี ยกเก็บ

0.50
ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.50

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.50

0.50

0.50

0.50

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.50

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.50

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 2.00

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 0.50

ยังไม่เปิ ด

0.50

0.50

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (3)

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)
 ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (3)

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า

(4)

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม

(6)

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (4)

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม

(6)

 ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลียนออกก่อนระยะเวลาทีกําหนด

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (กรณีลงทุน < 180 วัน)
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (กรณีลงทุน < 3 ปี )

(6)

(5)

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
- หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (6)

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

ไม่มี

ยังไม่เปิ ด

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซําซ้ อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราทีกองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้ านบาทในอัตราที
กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
ซําซ้ อน เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราทีกองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิมเติมอีก เป็ นต้ น
(4) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้ กองทุนนี
(5) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลียนออกจากกองทุน เฉพาะกรณีทีเป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม
ด้ วยกัน ทังภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการและบริ ษัทจัดการอืน
(6) บริ ษัทจัดการเริ มเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไป
(7) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่วนั ที 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 29
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ธนาคาร
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้ าง
อาหารและเครื องดืม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาลและตัว• เงินคลัง
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
หุ้นกู้
TRIS
Rate AA
Rate AARate A
Rate ARate BBB+
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
Rate AA+

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

1,288,341,098.06

100.79

7,500,000.00
15,744,100.00
4,456,931.75
7,701,850.00
17,784,450.00
27,197,369.00
11,010,500.00
10,196,245.00
5,385,600.00
14,758,400.00

0.59
1.23
0.35
0.60
1.39
2.13
0.86
0.80
0.42
1.15

21,045.60

0.00

15,723,865.71

1.23

60,918,284.18
94,635,987.30
109,834,226.51

4.77
7.41
8.59

74,991,986.38
7,924,081.12

5.87
0.62

6,047,341.05
60,494,927.14
177,297,379.23
212,155,838.15
79,907,165.92

0.47
4.73
13.87
16.60
6.25

59,771,826.34
506,637.33

4.68
0.04

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 30
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565 (ต่ อ)

ตัว• แลกเงิน/ตัว• สัญญาใช้ เงิน
TRIS
Rate A+
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อืนๆ
ลูกหนี
เจ้ าหนี
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

44,906,101.57

3.51

18,312,746.83

1.43

97,485,273.25

7.63

45,670,938.70
(10,344,700.96)
13,390,912.10
(22,618,773.74)
(1,116,839.32)

3.57
(0.79)
1.05
(1.75)
(0.09)

1,277,996,397.10

100.00

รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2565
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก
ผู้สงจ่
ั าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน
(ค) ตราสารทีมีบริ ษัททีได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน
(ง) ตราสารทีมีบริ ษัททีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

348,304,565.49
59,771,826.34

27.25
4.68

581,315,390.39

45.49

0.00

0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีบริ ษัทจัดการตังไว้ ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15.00 %

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 31
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 มิถุนายน 2565
ผู้คํา& /
วันครบ
อันดับ
ประเภท
ผู้ออก
ผู้รับรอง/
กําหนด
ความน่ า
ผู้สลักหลัง
เชือถือ
หลักทรัพย์ในประเทศ
1 ตัว• เงินคลัง
บมจ.ธ.กรุงเทพ
บมจ.ธ.กรุงเทพ
17 สิงหาคม 2565
AA
2 พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 ธันวาคม 2565
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 ธันวาคม 2566
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 มิถนุ ายน 2567
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 กันยายน 2567
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
12 ธันวาคม 2568
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 ธันวาคม 2569
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
12 มีนาคม 2571
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 ธันวาคม 2572
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
17 มิถนุ ายน 2610
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
1 สิงหาคม 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
3 พฤศจิกายน 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
23 พฤศจิกายน 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
8 ธันวาคม 2565
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
5 มกราคม 2566
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
2 กุมภาพันธ์ 2566
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
22 พฤศจิกายน 2566
3 ตัว• แลกเงิน
บมจ.บ้ านปู
บมจ.บ้ านปู
8 กันยายน 2565
A+
4 หุ้นกู้
บจ.แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค
11 พฤษภาคม 2566 AA+
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
8 กุมภาพันธ์ 2566
AA
20 กันยายน 2570
AA
บมจ.ธ.ยูโอบี
บจก.เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี โฮลดิงส์
7 มีนาคม 2571
AAบมจ.บัตรกรุงไทย
27 พฤศจิกายน 2569 AAทรัสต์เพืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี
28 มิถนุ ายน 2568
A
บมจ.แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์
22 กุมภาพันธ์ 2566
A
บมจ.พฤกษา โฮลดิง
27 พฤษภาคม 2567
A
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์
30 เมษายน 2570
Aบมจ.ควอลิตีเฮาส์
8 มิถนุ ายน 2567
Aบมจ.บริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
8 กันยายน 2566
Aบมจ.ราชธานีลิสซิง
2 มิถนุ ายน 2567
Aบมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
29 กันยายน 2565
Aบมจ.เอ็ม บี เค
7 กันยายน 2565
Aบมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
15 ธันวาคม 2565 BBB+
5 เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.ธ.ยูโอบี
เมือทวงถาม
AAA
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ทิสโก้
เมือทวงถาม
A

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

มูลค่ าหน้ าตัoว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

55,000,000.00
5,900,000.00
68,100,000.00
3,000,000.00
23,000,000.00
88,500,000.00
4,400,000.00
10,200,000.00
100,000.00
200,000.00
2,000,000.00
5,600,000.00
54,800,000.00
3,600,000.00
8,000,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00
45,000,000.00
500,000.00
5,900,000.00
59,100,000.00
57,600,000.00
3,700,000.00
96,900,000.00
69,800,000.00
8,300,000.00
55,100,000.00
26,000,000.00
70,000,000.00
52,000,000.00
500,000.00
8,800,000.00
79,400,000.00
45,654,182.41
18,312,295.28

54,980,176.90
5,938,107.28
69,162,886.42
2,945,607.36
22,527,493.52
93,708,380.77
4,352,517.18
11,521,138.17
92,411.56
159,778.83
1,999,545.72
5,587,414.45
54,851,051.13
3,588,746.80
7,970,032.64
995,195.64
7,924,081.12
44,906,101.57
506,637.33
6,047,341.05
59,771,826.34
56,689,141.25
3,805,785.89
97,753,790.75
71,340,871.29
8,202,717.19
54,329,384.62
25,581,960.30
71,139,964.00
51,621,404.64
505,362.30
8,977,762.29
79,907,165.92
45,670,938.70
18,312,746.83

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 32

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 33
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชือถือ
 ตราสารหนีร& ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนีสูงทีสุด
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 โดยผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถ
ชําระดอกเบียและคืนเงินต้ 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
ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้ านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนีทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี มี ส ถานะทังด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนีระยะสันทีค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนีได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี โดยผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถชาระดอกเบียและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ข้ อมูลอืนๆ
1. ข้ อกําหนดเฉพาะของหน่ วยลงทุนชนิดเพือการออม
1.1 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานในการตรวจสอบการซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดทําและส่งรายงานเกียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
สมาคมกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานงาน ก.ล.ต.
1.2 การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ผู้ลงทุนต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในคู่มือการลงทุนเกียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม และ
ซือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด จึงเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยนําเงินค่าซือหน่วยลงทุนไปขอยกเว้ นภาษี เงินได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องคํานึงถึงเงือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงือนไขที
กรมสรรพากรกําหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงือนไขดังกล่าว จะต้ องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี และจะต้ องชําระ
คืนเงินภาษี ทีได้ รับลดหย่อนและเงินเพิมให้ แก่กรมสรรพากร
1.3 การโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดที
ั
เกิดขึน หักค่าธรรมเนียมการโอนย้ ายการลงทุน
(ถ้ ามี) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมอืน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1.4 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเมือมีการขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วย
ลงทุนชนิดเพือการออม บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานงาน ก.ล.ต.
1.5 หนังสือรับรองการซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม โดยมีรายการอย่างน้ อยตามประกาศของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และบริ ษัทจัดการจะไม่จัดทําใบรับรองการซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม สําหรับยอดการซือ
หน่วยลงทุนซึงพ้ นระยะเวลาการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีกรมสรรพากรและ/หรื อหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
1.6 หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรั บรองการโอนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม โดยมีรายการอย่างน้ อยตามประกาศของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกําหนด
2. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้ บริการบุคคลอืน (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน
หรื อหนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ ทังทีมีอยู่ในปั จจุบนั และทีแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต ทีเกียวกับการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการ
จัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้ องกัน ดังต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว้ นนต้
ั องเป็ นทรัพย์สินทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัด การใช้ บ ริ การของบุคคลนันบ่ อยครั งเกินความจําเป็ นเพือให้ ก องทุน ได้ รับประโยชน์ จากบุคคลดัง กล่ า ว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุน
นันด้ วย
ทังนี กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี
หรื อรอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
3. ข้ อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution
หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้
ซึงมีถินทีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กับ FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะทีคล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบ
ข้ อมูลลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้ รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงจะเริ มต้ นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA
กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ทีเข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ทีเข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ
บริ ษัทจัดการ ซึงอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็ นการรั กษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู้
ทีเกียวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอม
บริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น)ทีมีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั
้ ถือหน่วยลงทุนนันกับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง
ในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ
การแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึน
หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนีแล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้ เพือให้ สอดคล้ องกับ
เกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ มขึน หากมีการดําเนินการที
สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชี
ธนาคารตามทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อ
เป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) เท่านัน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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ทังนี ในกรณี ทีกฎหมายไทยมี การแก้ ไขเพิ มเติมข้ อกําหนดเพื อรองรั บการดํา เนิน การตามทีบริ ษัท จัด การได้ สงวนสิทธิ ไ ว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึ งผู้ที
เกียวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
4. การซือ& ขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนนีควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ ภายหลังการเสนอขายครังแรก โดยติดต่อ
กับบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี การซือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่าง
ไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน
อนึง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการให้ บริ การซือขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึงบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรื อผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการของบริ ษัทจัดการ
และบริ ษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเริ มปิ ด
ประกาศดังกล่าว
ข้ อกําหนดเกียวกับการซือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี
4.1 มูลค่าขันตําของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันตําของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนตํ
ั า
เนืองจากการซือขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน การดําเนินการสับเปลียนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน การสังซือขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกําหนดในเรื องมูลค่าขันตําของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันตําของการสังขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการ
สังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงจัดทําโดยบริ ษัทประกันชีวิต
4.2 การซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผู้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
โดยชําระเป็ นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค หรื อเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ทังนี บริ ษัท
ประกันชีวิตอาจกําหนดมูลค่าขันตําในการสังซือหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสังซือหน่วยลงทุน วิธีการในการสังซือ วิธีการชําระเงินเพิมเติม
ตามทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารการขายทีผู้ลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้ องอยู่ภายใต้ กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการ โดยคําสังซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารและได้ รับชําระเงินครบถ้ วนจาก
บริ ษัทประกันชีวิตแล้ ว
บริ ษัทจัดการ หรื อบริ ษัทประกันชีวิตในกรณีของการสังซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสังซือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันที
สังซือหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสังซือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสังซือดังกล่าว
4.3 การขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิตได้ ตามจํานวนขันตําและเงือนไขที
ระบุในกรมธรรม์ ซึงอาจแตกต่างจากจํานวนขันตําทีกําหนดไว้ สําหรับการสังขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว
การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริ ษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจําทุกเดือนเพือนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจตํากว่าทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้ จ่ายดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายล่าสุดได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิมเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิมเติมตามทีกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรื อเอกสารในการขาย ทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับจากบริ ษัทประกันชีวิต ภายใต้ กรอบระยะเวลาการรับ
ซือคืนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการกําหนดในหนังสือชีชวน และคําสังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริ ษัทจัดการได้ รับเอกสารหลักฐานจากบริ ษัทประกัน
ชีวิตครบถ้ วนแล้ ว ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มของบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวน
ขันตําและเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสัง
ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้จัดส่งใบยืนยันการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสังขายคืนดังกล่าว
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึงเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรายชือผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริ ษัทจัดการจะชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าทีต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับ
จากบริ ษัทจัดการให้ กับผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงเป็ นไปตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน
ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้ องในต่างประเทศ ซึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
4.4 การสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริ ษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขันตํา จํานวนเงินคงเหลือขันตํา และเงือนไขทีระบุไว้ ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสังตามแบบฟอร์ มทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดไว้ เท่านันโดยต้ องเป็ นการทํารายการผ่านบริ ษัทประกันชีวิต
การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การทีบริ ษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (กองทุนเปิ ดต้ นทาง) เพือซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี การดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ ดงั นี
(1) การสับเปลียนกองทุน คือ การสับเปลียนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางกองหนึงไปกองทุนเปิ ดปลายทางกองหนึงหรื อหลายกองทุน
(2) การสับเปลียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนเป็ นประจําตามคําสังทีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้ นทาง
กองทุนหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลายทางอีกกองทุนหนึงหรื อหลายกองทุนตามเงือนไขทีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมาสตามปี กรมธรรม์ให้ มีสดั ส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ แสดงความประสงค์
บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณีทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขันตําทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันทีได้
ดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสังครังแรก หรื อ สรุปส่งเป็ นรายงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง แล้ วแต่กรณี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการ
ลงทุนได้ ทางโทรศัพท์ตามทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด
4.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนสังซือ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสังซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ออกใบยืนยัน
การสังซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสังซือ
หรื อขายคืนดังกล่าว
4.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทังสิน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็ นหลักประกัน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันหลังจากวันทีได้ รับกรมธรรม์จากบริ ษัทประกันชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทีบริ ษัทจัดการได้ รับคําสังขายคืนและได้ ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ชีวิตดีดี -
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(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเพียงอย่างเดียว เนืองจากบริ ษัท
ประกันชีวิตจะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสังซือและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการในนามของบริ ษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชือทีแท้ จริ งของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้ รับข้ อมูลกองทุนอาจล่าช้ ากว่าได้ รับจากบริ ษัทจัดการโดยตรง เป็ นต้ น
4.7 การจัดส่งรายงานให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ของกองทุน
บริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปี ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากทีได้ รับ
ข้ อมูลหรื อเอกสารดังกล่าวจากบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริ ษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นรายปี ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าว
ได้ ทางโทรศัพท์ หรื อช่องทางอืนทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนด หรื อร้ องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริ ษัทประกันชีวิตได้ ไม่เกินเดือนละ 1
ครังโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้ อมูล ณ วันที 1 กรกฎาคม 2565
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