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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ

หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ
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ปี ท่ ี 13

จัดตัง้ และจัดการโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ ไป

มูลค่าโครงการ

1,600,000,000 บาท จํานวนหน่วยลงทุน 160,000,000 หน่วย

ผูด้ ูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

หนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ รวบรวมขึ้นโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนือความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามทีได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี
คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ

บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จด
ั ทํางบ
การเงินรวม

กองทุนฟืนฟู

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทเี อฟทีตังขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถินใน
ภูมภ
ิ าคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะทีสอง (Asian Bond Fund 2)
ตามมติของทีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมทีมุง่ เน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุ
ของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกอง
ทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุม
่
(collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั
ทรัสต์ หรือรูปอืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private
equity ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่าง
ประเทศ

กองทุน exchange traded fund ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง
ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุ
ประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานตาม
1. ทังนี ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืน
ใด

กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

28/05/2564
กองทุน UI
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กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุน property

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจั
การกองทุ
นรวมอสังไชน่
หาริมทรั
กองทุ
นดเปิ
ด เกรธเธอร์
า พย์

คําศัพท์

2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
คําอธิบายศัพท์
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที
เป็นกองทุนสํารองเลียง
ชีพ

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย ทีจํากัดการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนไว้
เฉพาะผูล
้ งทุนทีเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ

การลดความเสียง

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives ที
มีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการลดความ
เสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเทียบเคียงได้กับเงิน
ฝาก โดยคู่สัญญาทีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที
เทียบเคียงได้กบ
ั ผูร้ บ
ั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึงหนีกึงทุน

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระ
ผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ
28/05/2564

ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผูรายละเอี
้ค้ําประกัน
แต่ไม่รวมถึงดตราสารที
กรปกครองส่
ยดโครงการจั
การกองทุออกโดยองค์
นรวม [0296/2552]
หน้วาน2 / 69
ท้องถินของประเทศนัน

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

คําศัพท์

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระ
ผูกพัน
คําอธิบายศัพท์

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินของประเทศนัน

ตราสาร Basel III

ตราสารเพือการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่าง
ประเทศ ทีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธีการในการซือขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขาย
เป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

ธนาคารพาณิชย์

บค.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

บริษท
ั เงินทุน

บล.

บริษัทหลักทรัพย์

บลจ.

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษท
ั จดทะเบียน

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือขายได้
ใน SET

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)

ผู้มีภาระผูกพัน
28/05/2564

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับ
การกองทุ
รอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัรายละเอี
ง หรือผู้คย้ําดโครงการจั
ประกัน แล้วด
แต่
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แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

นเปิดทเกรธเธอร์
ไชน่
ใบแสดงสิทธิใกองทุ
นผลประโยชน์
เกิ
ี ดจากหลักทรั
พย์อาา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับทีคํ6)าอธิบายศัพท์

คําศัพท์
ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับ
รอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสท
ิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซือขาย
derivatives

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วง
หน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม
1. ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสัน

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

B/E

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark
28/05/2564

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้าง
ขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุ
นของกองทุ
นนัน นรวม [0296/2552] หน้า 4 / 69
รายละเอียดโครงการจั
ดการกองทุ

3. foreign REIT
หุ้นกู้ระยะสัน

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

B/E

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

คําศัพท์

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

คําอธิบายศัพท์

benchmark

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้าง
ขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

CIS operator

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5

credit derivatives

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับ
การประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐาน
สากล โดยคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่าย
หนึงเมือเกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการ
ประกันความเสียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

credit event

เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของตราสาร
หรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนี
ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสียงด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlying
ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซือขายล่วงหน้า

derivatives on
organized exchange

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน

DW

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือ
รูปอืนใด

28/05/2564
FX

รายละเอี
ยดโครงการจั
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อัตราแลกเปลียนเงินตราต่
างประเทศ
(Foreign ด
Exchange)

DW

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

เปิด
เกรธเธอร์
ไชน่า
กองทรัสต์หรือกองทุ
กองอสัน
งหาริ
มทรั
พย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่
างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือ
คําอธิบายศัพท์
รูปอืนใด

คําศัพท์

FX

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราช
อาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย
นมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูน
นาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้
ค้ําประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial Public Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้
กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สินนัน

Nonretail MF

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
ผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
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ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สินนัน
Nonretail MF

คําศัพท์

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการกํ
า
กั
บ
ตลาดทุ
น
ว่
า
ด้
วยหลั
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่
ากเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
ผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
คําอธิบายศัพท์

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระ
ราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

P/N

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

PVD

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

regulated market

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขาย
ตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดัง
กล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลด้านหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

retail MF

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

SN

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating
28/05/2564

อันดับความน่าเชือถือระดัรายละเอี
บประเทศของประเทศที
ผู้ออกตราสารมี
ินทีอยู่ ซึงเป็นการ
ยดโครงการจัดการกองทุ
นรวม ถ[0296/2552]
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ประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

กองทุนProducts
เปิด เกรธเธอร์
Specific Investment

SN

คําศัพท์

ไชน่า

คําอธิ
บายศัพท์ Note)
ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง
(Structured

sovereign rating

อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึงเป็นการ
ประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจหลัก
ทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Greater China Fund
1.3. ชือย่อ : GC
1.4. ประเภทโครงการ :
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :

1.10. ลักษณะโครงการ :
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1600000000 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการขอวงเงินเพิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
28/05/2564
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อนึง การเพิม/ลด วงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตามเงือนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึง
จํานวนเงินทุนของโครงการ ซึงบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1600000000 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการขอวงเงินเพิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
อนึง การเพิม/ลด วงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตามเงือนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึง
จํานวนเงินทุนของโครงการ ซึงบริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทุกรายแล้ว โดยไม่ตอ
้ งขอมติความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 160000000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้ผล
ู้ งทุนในระยะยาวและตอบสนองความต้องการของผูล
้ งทุนทีต้องการกระจายการลงทุนของตน
ไปลงทุนในต่างประเทศ
อนึง กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีทีกองทุนรวมได้รับทีดินจากการ
ชําระหนี หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรทีดินทีได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรทีดินเพือประโยชน์ใน
การจําหน่ายทีดินดังกล่าวต่อไปได้ดว้ ย

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) GREATER CHINA EQUITY
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0 ล้านเหรียญ
28/05/2564
3.5.
นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
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ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก

ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : NN (L) GREATER CHINA EQUITY
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่ากองทุ
งประเทศ
: FIF
(ลงทุนโดยเฉลี
ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นเปิ
ด เกรธเธอร์
ไชน่
า
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0 ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวีธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนีการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซือคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) :
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า :
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อืน ๆ
 1. กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. NN (L) GREATER CHINA EQUITY (กองทุนหลัก) มีกลยุธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: ซึงเป็นดัชนีเปรียบเทียบของกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึงเป็นกองทุนปลายทาง ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุน
(1) กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า จะนําเงินส่วนใหญ่ทได้
ี จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่าง
ประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และ/
หรือหลักทรัพย์ทีโอนสิทธิได้(Transferable securities) ซึงออก หรือจดทะเบียน และ/หรือทําการซือขายในประเทศตลาด
เกิดใหม่ทกํ
ี าลังเป็นทีน่าจับตามอง (Emerging countries) ซึงได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ทังนี
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ทีมิได้อยู่ใน Regulated Market [หลัก
ทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสาร
แห่งหนีทีไม่ได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ใน
ระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) ] แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกันทังสินไม่
เกิน 10%* ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที
มีแผนจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างช้านับแต่วันออกหลักทรัพย์และตราสาร (Pre
IPO)
ทังนี เพือให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้สอดคล้องกับทีกล่าวมาข้างต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
กองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึงจัดตังและบริหารจัดการโดยบริษท
ั NN INVESTMENT PARTNERS
LUXEMBOURG
S.A.
และเป็
น
กองทุ
น
ที
จดทะเบี
ย
นในประเทศลั
ก
เซมเบิ
ร
ก
์
โดยในเบื
องต้
กองทุ
นจะพิจารณาลงทุ
ในหน่
วย
28/05/2564
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ลงทุนประเภท “P” (Class P) ซึงเปิดขายสําหรับนักลงทุนทัวไป

เกิน 10%* ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที
มีแผนจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างช้านับแต่วันออกหลักทรัพย์และตราสาร (Pre
IPO)

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

ทังนี เพือให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้สอดคล้องกับทีกล่าวมาข้างต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
กองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึงจัดตังและบริหารจัดการโดยบริษท
ั NN INVESTMENT PARTNERS
LUXEMBOURG S.A. และเป็นกองทุนทีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก
์ โดยในเบืองต้นกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหน่วย
ลงทุนประเภท “P” (Class P) ซึงเปิดขายสําหรับนักลงทุนทัวไป
ลักษณะสําคัญของกองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY (Master Fund) มีดังนี
ประเภทกองทุน

:

กองทุนเปิด สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก
์

อายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

นโยบายการลงทุน :
กองทุนย่อย เน้นลงทุนอย่างกระจายความเสียง (ด้วยเงินลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3) ในตราสารทุน
และ/หรือหลักทรัพย์ทีโอนสิทธิได้อืน ๆ (ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหลักทรัพย์ทีโอนสิทธิสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อย และหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ) ซึงออกโดยบริษท
ั ทีจัดตังขึนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อ
ไปนี : สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวัน หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว หรือซือขายอยู่
ในประเทศดังกล่าว
กองทุนย่อยขอสงวนสิทธิในการลงทุนในหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 A * เป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนย่อย
ในอันดับรอง ๆ ลงไป กองทุนย่อยอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทีโอนสิทธิได้อืนๆ (รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหลักทรัพย์
ทีโอนสิทธิได้ เป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อย), ตราสารตลาดเงิน, หน่วยลงทุน
ประเภท Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และประเภท Undertakings for
Collective Investment (UCI) อืนๆ และเงินฝากตามความหมายในส่วนที 3 ของหนังสือชีชวนฉบับเต็ม ทังนี เงินทีลงทุนใน
หน่วยลงทุนประเภท UCITS และประเภท UCI รวมกันทังสินจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีทีกองทุนย่อย
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหลักทรัพย์ทีโอนสิทธิได้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจเปลียนแปลงมากกว่าในกรณีที
กองทุนย่อยลงทุนในหลักทรัพย์นันๆ โดยตรง เนืองจากมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิทธิมค
ี วามผันผวนมากกว่า
นอกจากนี เพือให้บรรลุวต
ั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนย่อยอาจเลือกลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง
ตราสารต่อไปนี
สัญญาออปชันและสัญญาฟิวเจอร์ ซึงมีหลักทรัพย์ทโอนสิ
ี
ทธิได้หรือตราสารตลาดเงินเป็นสินทรัพย์
อ้างอิง (options and futures on transferable securities or money market instruments)
สัญญาฟิวเจอร์และสัญญาออปชันซึงอิงกับดัชนี (index futures and options)
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาออปชัน และสัญญาสวอปซึงอิงกับอัตราดอกเบีย (interest rate futures, options and swaps)
สัญญาเพอฟอร์แมนซ์ สวอป (performance swaps)
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาออปชันซือขายเงินตราต่างประเทศ (forward currency
contracts and currency options)
ทังนี ณ ขณะลงทุนกองทุนย่อยมีนโยบายทีจะลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities)
และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment
grade) แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกันทังสินไม่เกิน 10%* ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนย่อย โดยการคํานวณอัตราส่วน
ดังกล่าวจะไม่นับรวมอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีแผนจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปี
เป็นอย่างช้านับแต่วันออกหลักทรัพย์และตราสาร (PreIPO)
หมายเหตุ :
* รายละเอียดประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ ตราสาร สัญญาทีกองทุนย่อยจะลงทุนหรือมีไว้ และหรือความเสียง
ของกองทุนย่อย โปรดศึกษาเพิมเติมได้จากหนังสือชีชวนฉบับเต็มของกองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY
(Master Fund) ได้ทงั English and French version ที https://www.nnip.com และ/หรือ ดูได้จากฉบับแปลของหนังสือชี
ชวนฉบับเต็มของกองทุนย่อย (บางส่วน) ในภาคผนวก 2 ของหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนเปิด เกรธเธอร์
ไชน่า
ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
(2) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ
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ขายล่
วงหน้าทีมีสน
ิ ค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือรายละเอี
ดัชนีกลุม
่ ยหลั
กทรัพย์ และ/หรื
ออัตราดอกเบี
ย อัตราแลกเปลี
หรืออันดับความน่าเชือถือหรือเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอืนใดที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (hedging) โดยส่วนทีเหลือจะลงทุนใน

ไชน่า
ทังนี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
(2) นอกจากการลงทุนข้างต้นแล้ว สําหรับการลงทุนทังในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าทีมีสน
ิ ค้าหรือตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีกลุม
่ หลักทรัพย์ และ/หรืออัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียนเงิน และ/
หรืออันดับความน่าเชือถือหรือเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสินค้าหรือตัวแปรอืนใดที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (hedging) โดยส่วนทีเหลือจะลงทุนใน
ทรัพย์สน
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที
กําหนดไว้
ทังนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้า
แฝง (Structured note) รวมถึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่าํ กว่าทีสามารถ
ลงทุนได้ (Noninvestment grade) ตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสาร
ทุนทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)”
(3) นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย ประกาศกําหนดแก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน
(4)
ในสภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน NN (L)
GREATER CHINA EQUITY ไม่เหมาะสม เช่น การลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีความผันผวนอันเนืองมาจาก เกิดภัยพิบัติ ภาวะ
สงคราม วิฤตทางเศรษฐกิจทีมีนย
ั สําคัญต่อการลงทุน อัตราแลกเปลียนมีความผันผวน หรือกรณีทีมีการเปลียนแปลงในเรือง
ของกฎระเบียบภายในประเทศและหรือในประเทศอืน ๆ ทีกองทุนไปลงทุน หรือกองทุนในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ถูกระงับ
การสังซือหรือขายหน่วยลงทุน หรือถูกสังปิดกองทุนเป็นการชัวคราวหรือถาวรโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนันๆ เป็นผู้
ให้ความเห็น หรือกรณีทกองทุ
ี
นหลักดังกล่าวมีการเปลียนแปลงบริษท
ั จัดการลงทุนหรือผูจ
้ ด
ั การกองทุน และ/หรือกรณีที
กองทุนอยู่ระหว่างการเปลียนโอนย้ายกองทุนหลัก เป็นต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณานําเงินลงทุนบางส่วนหรือ
ทังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชัวคราว หรือถาวรโดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือหาดอกผลโดย
วิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอืน เพือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ ดังนัน จึงอาจมีบางขณะทีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ตามข้าง
ต้ น ได้ โดยบริษท
ั จัดการจะดําเนินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด
(5)
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น
เมือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่าํ กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้
เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือต่าํ กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนอย่างเห็นได้ชด
ั และ/หรือ เมือพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของกองทุนย่อย (Master Fund) หรือ กองทุน
เปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (กองทุนไทย) และ/หรือ เมือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับ
ดูแลในประเทศนัน ๆ เป็นผูใ้ ห้ความเห็น และ/หรือ เมือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้วา่ จะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบ
และหรือวิธป
ี ฏิบต
ั ต
ิ า่ ง ๆ ซึงอาจส่งผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ เป็นต้น บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะนํ
ี
าเงินลงทุน
ของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอืนทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึงอาจเป็นกองทุนต่างประเทศทีบริหารจัดการโดยผูจ
้ ด
ั การกองทุนกลุม
่ อืนๆ ทีมิใช่จด
ั ตังและ
บริหารจัดการโดยบริษัท NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทุกรายแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึงการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาดําเนินการใน
ครังเดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่าง
ประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ตามข้างต้น
ได้
นอกจากนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน (Share Classes) เพือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย เช่น ในกรณีทประเภทของหน่
ี
วยลงทุนทีกองทุนลงทุนมีการเปลียนแปลงรายละเอียด จนอาจส่ง
ผลกระทบต่อกองทุน เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ
(6) ในกรณีทีกองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือ
สัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่า
เชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade)ในอัตราส่วนทีมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนย่อย
(Master Fund) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อยดังกล่าว เพือให้อต
ั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี
ที ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํา
กว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า ดังนี
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1) บริษัทจัดการจะปรับลดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY (Master Fund) ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วน
ั ทีรับทราบข้อมูลการลงทุนหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ใน

เชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade)ในอัตราส่วนทีมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนย่อย
(Master Fund) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อยดังกล่าว เพือให้อต
ั ราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี
ที ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated
และ/หรือหลั
กทรัาพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํา
กองทุsecurities)
นเปิด เกรธเธอร์
ไชน่
กว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า ดังนี
1) บริษัทจัดการจะปรับลดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY (Master Fund) ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วน
ั ทีรับทราบข้อมูลการลงทุนหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัททีมิได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated
securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Non
investment grade) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่ได้
หรือกรณีจําเป็นและสมควร ทีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน
โดยไม่ชักช้า
2) หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนย่อยในต่างประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนหรือมีไว้ซงทรั
ึ
พย์สน
ิ ใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน บริษัท
จัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนย่อยในต่างประเทศกองทุนใหม่เพือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนย่อยดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน เกรธเธอร์ ไช
น่า และมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสินโดยไม่
ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบต่อไป
3) หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยและสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด
4) ในกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นําเรืองการลงทุนหรือมีไว้ซึง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพือเป็น
Master Fund แทนกองทุนปลายทางเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
(7)
เนืองจากเป็นกองทุนทีมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ ฉะนัน การลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลียนเข้ามาเกียวข้อง ผูจ
้ ด
ั การกองทุนจะเป็นผูพ
้ จ
ิ ารณาถึงความจําเป็นของการจัดหา การกําหนด
สัดส่วน ตลอดจนเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสียงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรืออัตราดอกเบียให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
(8)
ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกอง
ทุนตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที


ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม



กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ


กรณีทีไม่สามารถลงทุนและ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในกองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม

กรณีทกองทุ
ี
นรวมมีจาํ นวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุนเพือส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม


กรณีมเี หตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม


มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงในวันทําการใดจนทําให้ไม่
สามารถลงทุนและ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพือประโยชน์
โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นหลักมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
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เปิ
ดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นหลักมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วน
ั ทีดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นเพือให้ผท
ู้ สนใจจะลงทุ
ี
นรับรูแ
้ ละเข้าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
กองทุน NN (L) GREATER CHINA EQUITY จัดตังเป็นกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ UCITS อนึงตามประการคณะ
กรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนืองจากกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน feeder fund ซึงลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึงเป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรืองการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั จัดการอาจไม่นบ
ั ช่วงระยะเวลาดังนี
รวมด้วยก็ได้ ทังนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเนืองจากได้รบ
ั คําสังขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมี
การสินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพือรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศทังหมด (FIF ทีลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอืน บริษท
ั จัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซงหลั
ึ
กทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนหรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ
ส่วนที 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนตามทีกําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทครบถ้
ี
วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8
สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดี
ยวกับผู
บ
ั ฝากตาม 2.1.1
 2.1.7
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ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อมแห่
งประเทศไทย ไชน่า
กองทุนเปิ
ด เกรธเธอร์
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1  2.1.7

ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วน
ที 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจ
ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี
ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี น SN ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไ
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS และหน่วย infra
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS และ หน่วย infra
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
1.1.3 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซือขายใน SET
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (9)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
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1.3
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย

(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (9)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลั
กเกณฑ์
งั นีเกรธเธอร์ ไชน่า
กองทุ
นเปิดด
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที
ถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือ ทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมทีบริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ มากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
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องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจ หรือ

4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
หรือตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคาร
ี
แห่งประเทศไทย ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและ
เป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าํ ประกันทีธนาคารพาณิชย์เป็นผูอ
้ อกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธอ
ี นซึ
ื งจะมีผลให้บริษท
ั จัดการ
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึง
กําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
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1.1 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.2 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น

3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.2 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่
ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี
เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ตราสาร TS ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนตามทีกําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทครบถ้
ี
วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
28/05/2564
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2.1.1
ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบั
นการเงิ
น
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1

โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วน
ที 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจ
ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็น
ทียอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดง
ในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุด
ทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรม
ของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS และหน่วย Infra ทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยูภ
่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS และหน่วย Infra ทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้หลัก
เกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
1.1.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตามรายชือ
ประเทศทีสํานักงานกําหนด
1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของ MF นัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของ MF นัน
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุง่ เน้นลงทุนในทรัพย์สน
ิ ซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที
MF สามารถลงทุนได้ และเมือนําทรัพย์สินทีไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ
20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จําเป็นและค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้28/05/2564
องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ รายละเอี
บ
ั ฝากดังนียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 19 / 69
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (3)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใด
อย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี
1.2 อัตราดอกเบีย
1.3 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.1  1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติมโดยอาศัยอํานาจตามข้อ 10 วรรคหนึง (5) (ก) ของประกาศ
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น ธพ. ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น
นิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก < 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก < 35% ของน้าํ หนักทังหมด
ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ
้ งนําองค์ประกอบทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทังนี หากปรากฏว่าสถาบัน
ดังกล่าวเป็นบริษท
ั ในเครือของ บลจ. บลจ. นันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของ

ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันที
มีความน่
เชืด
อถืเกรธเธอร์
อและทําหน้าทีไชน่
ได้อย่าางอิสระจาก บลจ. ทังนี หากปรากฏว่าสถาบัน
กองทุ
นาเปิ
ดังกล่าวเป็นบริษท
ั ในเครือของ บลจ. บลจ. นันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน ๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้องชําระหนี
ตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนดโดย
อาศัยอํานาจตามข้อ 10 วรรคหนึง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บลจ. ลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามข้อ 10 วรรคหนึง (5) (ค) ของประกาศ
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มข
ี อ
้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ
ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.1.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือ บลจ. ร้องขอได้
6.2 กรณี PVD ทีมีนโยบายการลงทุนใน OTC derivatives เกินกว่า 20% ของ NAV ให้ บลจ. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
คณะกรรมการ PVD ทราบถึงนโยบายการลงทุนดังกล่าวและอัตราส่วนการลงทุนทีอาจเกิดขึนได้สงู สุดใน OTC derivatives
นันตามนโยบายการลงทุน ในการขอรับความยินยอมตาม 2.2 ด้วย
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพัน
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียง
มีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียง
ของสินทรัพย์อา้ งอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระ
ผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีหรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้า
ที credit derivatives นันอ้างอิงเสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
28/05/2564
รายละเอี
ดการกองทุ
หน้า 21
/ 69
ตามที
ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ
ากับหลัยกดโครงการจั
ทรัพย์และตลาดหลั
กทรันพรวม
ย์ซงบางอั
ึ [0296/2552]
ตราส่วนการลงทุ
นหรื
อ
ทังหมดจะไม่เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดไว้สาํ หรับอัตราส่วน
การลงทุนทีเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีทีสํานักงานคณะกรรมการ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หกองทุ
รือทรัพนย์เปิ
สินด
อืนเกรธเธอร์
เพือเป็นทรัพ
ย์สินาของกองทุนรวม :
ไชน่
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนเพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซงบางอั
ึ
ตราส่วนการลงทุนหรือ
ทังหมดจะไม่เป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดไว้สาํ หรับอัตราส่วน
การลงทุนทีเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรณีทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลียนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนันบริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศทีแก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดังต่อไปนี
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (Single entity limit)*

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment
gradeแต่ตาํ่ กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1
หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.1

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผู้
ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี

ไม่จํากัดอัตราส่วน

ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารทีรัฐบาลเป็นประกัน
5

ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน สัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูกทีผู้ออกจัดตังขึนตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบ
ั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี <
397 วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
5.2.1 หรือ
5.2.2 ผูม
้ ภ
ี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของตราสาร
ทีลงทุนใน
benchmark + 5%

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
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5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397

ข้อ

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ประเทศไทย
ประเภททรัพย์สน
ิ
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397
วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบ
ของregulated market

6

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข
เหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซอ
ื
ขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ ง
ประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าํ หนักของทรัพย์สน
ิ
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุน
้ ของ
บริษัทดังกล่าวซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอน
หุ้นออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุน
้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี 6.4.1 เป็น
ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน สัญญาซือขายล่วง
หน้าแฝง หรือศุกูกทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัด
ตังขึน ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ.ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment
grade
6.4.3 เป็นตราสารทีมีลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี<
397 วัน นับแต่วน
ั ทีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดัง
กล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี >
397 วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating3 อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
28/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 23 / 69
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี

6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2

ข้อ

6.4.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี >
กองทุ
นเปิอด
ไชน่า
397 วันนับแต่วน
ั ทีลงทุน ต้องขึนทะเบี
ยนหรื
อยูเกรธเธอร์
่ใน
ระบบของ regulated market
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment
ประเภททรัพย์สน
ิ
grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit rating3 อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ
การจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล
้ งทุนทัวไปของ SET หรือของตลาด ซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที
อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐานอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ
1.2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขาย
ในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล
้ งทุนทัวไปของ
SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุทอาจทํ
ี
าให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลัก
ทรัพย์ตา่ งประเทศ)

7

หน่วย infra ของกองทุนทีมีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ
1  ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้

credit rating แบบ national scale
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
ทางการเงินกับบริษท
ั ดังกล่าว
กว่า

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม
ทางการเงินกับบริษท
ั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง
ดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที
ลงทุนใน benchmark +
10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (product limit)***
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัว
สัญญาใช้เงิน ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
ในต่างประเทศของ นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย
หรือคู่สัญญา ดังนี

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียใน
รอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย
ตามรอบอายุกองทุน

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน
ทังนี เฉพาะ MF ทีมีอายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่
สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินสัญญา ทีมีเงือนไขห้าม
เปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียก
ร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไข
ให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมี
การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy
& hold ทีลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารทีมี
ลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
อให้
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รายละเอีเพื
ยดโครงการจั
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ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี
ข้อ

(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุ
นของกองทุ
ประเภททรั
พนย์รวมปิ
สน
ิ ด และกองทุน buy
& hold ทีลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารทีมี
ลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ
ลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

3

หน่วย infra

ไม่เกิน 20%

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

ตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถือทีตัวตราสารและผู้ออก
ตราสารทีต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade
/ unrated)

ไม่เกิน 20%

7

ตราสารดังนี (total SIP)

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
limit)
7.2 ตราสาร noninvestment grade / unrated แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III
ทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
7.2.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1
: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

ข้อ
8

ประเภททรัพย์สน
ิ
derivatives ดังนี
8.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือ
การลดความเสียง (hedging)
8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือ
การลดความเสียง (nonhedging)
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อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับ
ซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV

8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดังนี
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
รายละเอียดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมบซ้
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หมายเหตุ: “การลงทุ
นแบบซั
อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex

กองทุนเปิด

จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดังนี
เกรธเธอร์
ไชน่า
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจ
ิ ารณาตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ
product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน

1

หุน
้ ของบริษท
ั รายใดรายหนึง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
บริษัทนัน (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวม
วายุภก
ั ษ์ )

2

ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย
หรือตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการ
เงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตราสาร
รายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ในกรณีทีผู้ออก
ตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่กอ
่ นครบ
รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนีสินทางการ
เงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสิน
ทางการเงินนันจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่
เป็นการทัวไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มี
หนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกราย
นันเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจ
ิ ารณาเป็น
รายโครงการ
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2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี
โดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit rating
อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภาย
ใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้
ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที
ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
รายละเอีย6.ดโครงการจั
ดนาวิ
การกองทุ
รวม [0296/2552] หน้า 27 / 69
ธนาคารพัฒ
สาหกิจนขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่ง

กองทุนเปิด
ข้อ

ประเภททรัพย์สน
ิ

ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
เกรธเธอร์
ไชน่นา
2. ธนาคารออมสิ
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
อัตราส่วน
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที
ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมด
ของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออก
หน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมด
ของกองทุน infra ทีออกหน่วยนัน เว้นแต่เป็น
หน่วย infra ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล
้ งทุนในวงกว้าง

1 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ

เงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร
ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สินทีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีลงทุนมีคุณสมบัติทีเปลียนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ
เปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิด
กรณีดังกล่าว
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้
อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถจํ
าหน่
ายทรัพย์สดินการกองทุ
ดังกล่าว น
และจั
ส่งรายงานต่อหน้
สําานั28
กงาน
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และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ
เปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิด
กรณีดังกล่าว
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือ
ความในวรรคหนึงมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี
1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังก่อนวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิมเติมโครงการเพือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) ในกรณีทีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีมีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเชือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามประกาศทีสํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะทีซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนทราบเกียวกับความสัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีกําหนด
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2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคมพ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่

ก.ล.ต.กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะทีซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนทราบเกียวกับความสัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน 30 วักองทุ
นนับแต่นวเปิ
ันครบระยะเวลาดั
าว า
ด เกรธเธอร์งกล่
ไชน่
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีกําหนด
2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคมพ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด และให้บริษท
ั จัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทังนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตาม สัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนที 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
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หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 บริษัทจัดการ
 ATM
 Internet
 อืนๆ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.2.1 ช่องทางการสังซือหน่วยลงทุน วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และวัน
เวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน
5.2.1.1 ช่องทางการสังซือหน่วยลงทุน





บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ATM
 Internet Banking
Internet
 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์

5.2.1.2 วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ได้ โดยผ่าน
(ก) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทีได้รับการแต่งตังจากบริษัทจัดการ ทังนี ตามวันและเวลา
ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(ข) ระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ ตลอด 24 ชัวโมง
(ค) www.uobam.co.th ตลอด 24 ชัวโมง
ตังแต่วันที....................... เป็นต้นไป (จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน) นอกจากนี บริษท
ั จัดการจะจัดให้มห
ี นังสือชีชวนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
5.2.1.3 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน
ก) กรณีสังซือปกติ
บริษท
ั จัดการจะทําการเปิดให้มก
ี ารจองซือหน่วยลงทุน “กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ในวันที ..... … (จะระบุไว้ในหนังสือชี
ชวน)......ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น.
ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ในกรณีทเป็
ี นการสังซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ผู้สังซือสามารถ
ทําการสังซือได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
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ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ในกรณีทเป็
ี นการสังซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ผู้สังซือสามารถ
ทําการสังซือได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่
วยลงทุน
กองทุนเปิด เกรธเธอร์
ไชน่า
5.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
5.2.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาสังซือหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.2.2 วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน
1. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ก) ขันตอนและวิธีการ
• กรณีสังซือปกติ
(1) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ได้ตามวันเวลาทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน โดยจะต้องสังซือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตาํ่ กว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) [เป็น
มูลค่าทีรวมค่าธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)]
(2) ผู้สังซือจะต้องชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนทีซือพร้อมทังกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
คําขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคําสังซือหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องครบถ้วนและชัดเจน
(3) สําหรับผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ จะต้องเปิดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนก่อน
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 โปรดศึกษารายละเอียดในข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” 
ข) การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
• กรณีสังซือปกติ
(1) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสังหักบัญชี
ธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชี
เงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษัทจัดการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักเพลินจิต
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน
ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสุขม
ุ วิท
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือรายย่อย จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด สาขากรุงเทพฯ

โดยระบุชือ ทีอยูแ
่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูส
้ งซื
ั อลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์
ของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
กรณีสังซือด้วยวิธีอืนทีมิใช่เงินสด ผู้สังซือจะต้องลงวันทีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขาย
ครังแรกจะสินสุดลง
(2) หลังจากทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั การสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนจากผูส
้ งซื
ั อแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุน
ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน
(3) ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือ
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บ
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เงินได้
ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้นันเป็นวัน และ/หรือ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อนัน

(2) หลังจากทีบริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ได้รบ
ั การสังซือหน่วยลงทุน พร้อมทังเงินค่าซือ
หน่วยลงทุนจากผูส
้ งซื
ั อแล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสังซือหน่วยลงทุน
ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อไว้เป็นหลักฐาน
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
(3) ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือ
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บ
เงินได้
ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้นันเป็นวัน และ/หรือ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อนัน
ในกรณีทีเช็ค หรือดราฟต์ดงั กล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะระงับการขาย
หน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
(4) ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีกับ
บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืนที
บริษท
ั จัดการเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้
(5) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการสัง
ซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(6) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
(1) บริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ
“กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึงเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วน
ั ทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุน
โดยหากวันทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนนัน ตรงกับวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิด
ปลายทางจะได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนหลังจากทีได้ปด
ิ การเสนอขายไปแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนตามวันทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
(2) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
2. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนด โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรือง หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Voice Response)
ก) ขันตอนและวิธีการ
• กรณีสังซือปกติ
(1) ผู้ทีมีความประสงค์ จะสังซือหน่วยลงทุน ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มคําขอใช้บริการผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ และหนังสือขอให้หก
ั
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชือทีบริษัทจัดการกําหนดไว้ ซึงสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ทีบริษัทจัดการ ผูจ
้ ด
ั
จําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ผู้สังซือทียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องซือหน่วย
ลงทุนครังแรกผ่านบริษัทจัดการ ผูจ
้ ด
ั จําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(2) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งรหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เพือใช้ในการทํารายการผ่านระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของบริษัทจัดการ ซึงผู้ถือรหัสประจําตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับและดําเนินการทํารายการด้วย
ตนเองทุกครัง ทังนี บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน อาทิเช่น ในกรณีทีมีการทํารายการผ่านระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยมีการใช้รหัสประจําตัวถูกต้องโดยบุคคลทีมิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ทํารายการ
ผ่านทางระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ เป็นต้น
(3) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน สามารถเปลียนแปลงรหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบ
โทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
(4) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชัวโมงทุกวันทําการซือหน่วยลงทุนและวันหยุดทําการ จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที
บริษัทจัดการกําหนดไว้
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(5)
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนเป็นรายละเอี
จํานวนเงิยนดโครงการจั
บาท โดยจะต้
องสังซือหน่
วยลงทุ
นไม่ตาํ่ กว่า 10,000
(หนึงหมืนบาท) ทังนี จะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ต่อครัง [เป็นมูลค่าทีรวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front
end Fee) แล้ว (ถ้ามี)]

(3) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน สามารถเปลียนแปลงรหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบ
โทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
(4) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุ
นได้
ลอด
24 ชัวโมงทุกวัไชน่
นทําการซื
กองทุ
นตเปิ
ด เกรธเธอร์
า อหน่วยลงทุนและวันหยุดทําการ จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที
บริษัทจัดการกําหนดไว้
(5) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินบาท โดยจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่า 10,000 บาท
(หนึงหมืนบาท) ทังนี จะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ต่อครัง [เป็นมูลค่าทีรวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front
end Fee) แล้ว (ถ้ามี)]
(6) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
ใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้ บ
ั ภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตา่ งๆ ที
เกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 โปรดศึกษารายละเอียดในข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” –
ข) การรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน
• กรณีสังซือปกติ
(1) การทํารายการสังซือหน่วยลงทุน ภายในเวลาทีได้ระบุไว้ ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ ในวันทําการซือให้ถือเป็น
รายการของวันทําการซือนัน
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ที
บริษท
ั จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
(2) ในกรณีทการชํ
ี
าระค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝาก ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทีบริษท
ั
จัดการเปิดไว้เพือการนีในเขตกรุงเทพมหานครได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะถือว่ารายการซือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นรายการซือในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ (วันทําการทีเงินค่าซือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก
ทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี) โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครังแรกจะสินสุดลง
(3) บริษัทจัดการ จะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผูส
้ งซื
ั อ ทีได้ระบุไว้ในหนังสือขอ
หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีทีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้หรือรายการคํา
สังซือไม่สมบูรณ์ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะระงับ และ/หรือยกเลิกคําสังซือ
หน่วยลงทุนนัน โดยผู้สังซือสามารถใช้บริการสังซือหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
(4) ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีกับบริษท
ั จัดการไม่
ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสับเปลียนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน ที
บริษท
ั จัดการเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
(5) คําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมือบริษท
ั จัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และ ได้รับเอกสารหลัก
ฐานจนครบถ้วนแล้ว
อนึง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เท่านัน โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงือนไขปกติทธนาคารพาณิ
ี
ชย์เรียกเก็บเมือมีคาํ สังขอให้หก
ั บัญชีเงินฝากธนาคาร
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ *
(1) บริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ
“กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึงเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วันทีทีปรากฏในการทํารายการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
โดยหากวันทีทีปรากฏในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั
จัดการ นัน ตรงกับวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน
หลังจากทีได้ปด
ิ การเสนอขายไปแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อทําการสังซือหน่วยลงทุนตามวันทีทีปรากฏในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ โดยบริษัทจัดการจะยึดเวลาของการทํารายการผ่าน
ระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ ทีใช้ในบริษท
ั จัดการเท่านัน
(2) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
ค) เงือนไขการใช้บริการผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
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(1)
ในการสังซือหน่วยลงทุน ผู้สังซือจะต้องอ่านคําแนะนํ
าของบริ
ษัทจัดการและปฏิ
บัติจนนครบขั
นตอนการสังซืหน้
อหน่
ยลงทุ
น
ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

ระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ ทีใช้ในบริษท
ั จัดการเท่านัน
(2) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนํากองทุ
เข้าเป็นผลประโยชน์
ข
องกองทุ
น
นเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ค) เงือนไขการใช้บริการผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
(1) ในการสังซือหน่วยลงทุน ผู้สังซือจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุน
ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
(2) เมือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทํารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสังซือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(3) เอกสารใบบันทึกรายการ ทีออกจากเครืองโทรสารของผูส
้ งซื
ั อ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน
บริษท
ั จัดการจะพิจารณา จากหลักฐานทีปรากฏอยูก
่ บ
ั บริษท
ั จัดการ เป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
(4) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดระบบงานเป็นการชัวคราวโดยทันที โดยไม่ตอ
้ งแจ้งผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที
เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอืนใด ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้วแต่กรณี
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปิดการให้บริการชัวคราวหรือถาวร ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน รวมทังประกาศไว้ในระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
3. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน โดยการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์
การชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ สามารถกระทําผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
2) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet Banking)
ทังนี ผู้สังซือทีทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีได้ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนมาก่อน และมีรหัสประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (Unitholder ID) แล้ว
สําหรับผูส
้ งซื
ั อทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อนจะต้องดําเนินการเปิดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ เพือให้มเี ลข
ประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ซึงจะใช้ในการทํารายการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment
ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อมีความประสงค์จะมอบอํานาจให้บริษท
ั จัดการจัดทําคําสังซือแทนตน ผู้สังซือจะต้องกรอกแบบฟอร์ม “คําขอ
ใช้บริการ Easy Pay และหนังสือมอบอํานาจ” (บริการจัดทําคําสังซือหน่วยลงทุนโดยบริษท
ั จัดการ) และนําส่งกลับมายังบริษัท
จัดการ
1) การชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
ก) ขันตอนและวิธีการ
(1) ผู้สังซือจะต้องกรอก “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin
slip)” ซึงสามารถขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการ หรือสังพิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่านระบบ
โทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
ผูส
้ งซื
ั อสามารถทําการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงั ต่อไปนี
•
•
•
•
•

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

สําหรับจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือของแต่ละธนาคาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือและขันตอนการชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึงสามารถขอรับคู่มือและขันตอนดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการ
หรือสังพิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th หรือระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
หมายเหตุ: กรณีชาํ ระด้วยเช็คจะรับชําระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารทีอยูใ่ นเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ทผ
ี
สังซือชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เท่านัน

ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
า 35โดยติ
/ 69ด
ทั28/05/2564
งนี หากมีการเปลียนแปลงรายชือธนาคารทีเปิดให้บรายละเอี
ริการนี บริ
ษท
ั จัดการจะดํ
าเนินการแจ้
งให้ผ[0296/2552]
ถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนหน้
ทราบ
ประกาศไว้ ณ ทีเปิดเผยของบริษท
ั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืน

สําหรับจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือของแต่ละธนาคาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือและขันตอนการชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึงสามารถขอรับคู่มือและขันตอนดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการ
หรือสังพิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th หรือระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

หมายเหตุ: กรณีชาํ ระด้วยเช็คจะรับชําระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารทีอยูใ่ นเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ทผ
ี
สังซือชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เท่านัน
ทังนี หากมีการเปลียนแปลงรายชือธนาคารทีเปิดให้บริการนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยติด
ประกาศไว้ ณ ทีเปิดเผยของบริษท
ั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืน
สําหรับผูส
้ งซื
ั อทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ
(2) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special
payin slip)” ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน เช่น ชือและเลขประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เลขรหัสของกองทุนทีต้องการซือ (มี
ระบุในแบบฟอร์ม) จํานวนเงินทีต้องการซือ วิธก
ี ารชําระเงิน เป็นต้น
(3) ยืน “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin slip)” ทีกรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ พร้อมทังชําระค่าสังซือเต็มจํานวนทีซือ
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทก
ุ วันทําการจนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน ตังแต่
เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น.
(4) เมือเจ้าหน้าทีธนาคารทํารายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนที 2 (ส่วนของธนาคาร) ไว้ และจะมอบคืน “ใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin slip) – ส่วนที 1 (ส่วนของ
ลูกค้า)” ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อเพือเป็นหลักฐานในการชําระเงิน
(5) ผูส
้ งซื
ั อจะต้องนําส่ง“ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin slip)
– ส่วนที 1 (ส่วนของลูกค้า)” ฉบับจริงกลับมายังบริษท
ั จัดการหรือส่งมาโดยทางโทรสารภายในวันทีทํารายการ ทังนี เว้นแต่ผู้
สังซือได้กรอกแบบฟอร์ม “คําขอใช้บริการ Easy Pay และหนังสือมอบอํานาจ” (บริการจัดทําคําสังซือหน่วยลงทุนโดยบริษท
ั
จัดการ) ให้กบ
ั ทางบริษท
ั จัดการไว้แล้ว
(6) ในการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อจะต้องสังซือหน่วยลงทุนตามมูลค่าขันต่าํ การสังซือหน่วยลงทุนทีได้ระบุในโครงการ เว้น
แต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการ
ข) การรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน
(1) ผูส
้ งซื
ั อสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็คของสาขาธนาคารที
อยูใ่ นเขตหักบัญชีเดียวกันกับสาขาธนาคารพาณิชย์ทผู
ี ส
้ งซื
ั อชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผูส
้ งซื
ั อต้องลงวันทีทีสังซือและขีด
คร่อมเฉพาะ สังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี โดยระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส
้ งซื
ั อลง
บนด้านหลังของเช็ค เพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
กรณีชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีให้บริษท
ั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีทําการซือหน่วย
ลงทุนนัน
(2) ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ซึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สังซือหน่วยลงทุนทําการสังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้นันเป็นวัน และ/หรือ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
ในกรณีทีเช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุน
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
(3) คําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือบริษท
ั จัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้รับเอกสารหลัก
ฐานจนครบถ้วนแล้ว
อนึง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงือนไขทีแต่ละ
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
2) วิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร
ผูส
้ งซื
ั อสามารถทําการชําระเงินผ่าน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยผ่าน
3 ช่องทาง ดังต่อไปนี
• ผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
•28/05/2564
ผ่านระบบเทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking)รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 36 / 69
• ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ (Internet Banking)

2) วิธก
ี ารชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร
ผูส
้ งซื
ั อสามารถทําการชําระเงินผ่าน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยผ่าน
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
3 ช่องทาง ดังต่อไปนี
• ผ่านเครืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
• ผ่านระบบเทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking)
• ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ (Internet Banking)
ทังนี หากมีการเปลียนแปลงรายชือธนาคารทีเปิดให้บริการนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ โดยติด
ประกาศไว้ ณ ทีเปิดเผยของบริษท
ั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืน
ก) ขันตอนและวิธีการ
(1) ผู้สังซือจะต้องกรอก “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin
slip)” ซึงสามารถขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการ หรือสังพิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่านระบบ
โทรศัพท์อต
ั โนมัตข
ิ องบริษท
ั จัดการ
(2) กรณีชาํ ระเงินผ่านเครือง ATM ผูส
้ งซื
ั อจะต้องทํารายการสังซือผ่านเครือง ATM ของธนาคารทีผู้สังซือถือบัตร ATM ของ
ธนาคารนัน ๆ และปฏิบัติตามขันตอนการทํารายการทีระบุบนหน้าจอของเครือง ATM จนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุเลขประจําตัวผู้
ถือหน่วยลงทุน เลขทีบัญชีธนาคารของกองทุนในการรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน รหัสกองทุน จํานวนเงินทีสังซือ และข้อมูลอืน
ทีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจัดการ
เมือทํารายการเรียบร้อยแล้ว เครือง ATM จะออกใบบันทึกรายการให้ผู้สังซือ โดยใบบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน ไม่ถือเป็นหลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
(3) กรณีชาํ ระเงินผ่านระบบเทเลโฟนแบงก์กงและระบบอิ
ิ
นเทอร์เน็ตแบงก์กงิ
ผูส
้ งซื
ั อจะต้องทํารายการสังซือผ่านบริการของธนาคารทีผูส
้ งซื
ั อมีบญ
ั ชีอยูเ่ ท่านัน โดยผู้สังซือจะต้องสมัครใช้บริการดังกล่าว
กับธนาคารตามขันตอนการสมัครใช้บริการทีแต่ละธนาคารกําหนด เพือขอรับรหัสประจําตัว ผู้ใช้บริการออนไลน์ (USER ID)
และรหัสผ่าน (Password) ทีธนาคารจะเป็นผูอ
้ อกให้หลังจากธนาคารอนุมต
ั ก
ิ ารขอใช้บริการ
ผู้สังซือจะต้องปฏิบัติตามขันตอนการทํารายการทีระบบดังกล่าวระบุจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุรหัสประจําตัวผู้ใช้บริการ (USER
ID) รหัสผ่าน (Password) เลขประจําตัวผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (Unitholder ID) เลขทีบัญชีธนาคารของกองทุนในการรับชําระค่า
ซือหน่วยลงทุน รหัสกองทุน จํานวนเงินทีสังซือ และข้อมูลอืนทีกําหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจัดการ
เมือทํารายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สังซือสามารถสังพิมพ์ใบบันทึกรายการได้จากระบบดังกล่าว โดยใบบันทึกรายการดังกล่าวเป็น
เพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน ไม่ถือเป็นหลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
(4) ในการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อจะต้องสังซือหน่วยลงทุนตามมูลค่าขันต่าํ การสังซือหน่วยลงทุนทีได้ระบุในโครงการ
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการ
สําหรับจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือนัน จะขึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร
(5) ผูส
้ งซื
ั อจะต้องนําส่ง “ใบคําสังซือหน่วยลงทุน / แบบฟอร์มการชําระเงินพิเศษ (Subscription form / Special payin
slip)  ส่วนที 1 (ส่วนของลูกค้า)” ฉบับจริงกลับมายังบริษท
ั จัดการหรือส่งมาโดยทางโทรสารภายในวันทีทํารายการ ทังนี เว้น
แต่ผู้สังซือได้กรอกแบบฟอร์ม “คําขอใช้บริการ Easy Pay และหนังสือมอบอํานาจ” (บริการจัดทําคําสังซือหน่วยลงทุนโดย
บริษัทจัดการ) ให้กบ
ั ทางบริษท
ั จัดการไว้แล้ว
ข) การรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน
(1) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคารได้ตลอด 24 ชัวโมงทุกวัน
ทําการซือหน่วยลงทุนและวันหยุดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ที
บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานในการทํารายการทีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(2) ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ซึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีสังซือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทําการ สังซือหน่วยลงทุนในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้นันเป็นวัน และ/หรือ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
ในกรณีทีเช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุน
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
(3)
คําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือบริษท
ั จัดการได้
เรียยกเก็
บเงินค่าซืด
อหน่
วยลงทุนนรวม
เต็มจํ[0296/2552]
านวน และได้รับหน้
เอกสารหลั
ก
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รายละเอี
ดโครงการจั
การกองทุ
า 37 / 69
ฐานจนครบถ้วนแล้ว

ในกรณีทีวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้นันเป็นวัน และ/หรือ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

ในกรณีทีเช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูส
้ งซื
ั อ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บการขายหน่วยลงทุน
ให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อนัน
(3) คําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือบริษท
ั จัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้รับเอกสารหลัก
ฐานจนครบถ้วนแล้ว
อนึง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา
เงือนไขทีแต่ละธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
ค) เงือนไขการใช้บริการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร
(1) ในการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อจะต้องปฏิบต
ั จ
ิ นครบขันตอนการสังซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์นน
ั ๆ
ทังนี ผู้สังซือจะเพิกถอนรายการสังซือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ
(2) เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครือง ATM หรือทีสังพิมพ์จากระบบเทเลโฟนแบงก์กงิ หรือระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง
นัน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน ไม่ถือเป็นหลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ ทังนี บริษัท
จัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
(3) ในกรณีทีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอืนใด บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
4. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง www.uobam.co.th
ก) ขันตอนและวิธีการ
• กรณีสังซือปกติ
(1) ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการ Premier Online และใบคําขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึงสามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ทีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดได้จาก www.uobam.co.th
และนําส่งกลับมายังบริษัทจัดการ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน จะต้องดําเนินการเปิด
บัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะ
ต้องซือหน่วยลงทุนครังแรกผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี เมือผู้สังซือหน่วยลงทุนได้ส่งเอกสารการสมัคร Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งรหัส
ประจําตัว Premier Online ในการเข้าระบบให้ โดยผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดบัญชีของตนได้ แต่ยังไม่
สามารถทํารายการได้ จนกว่าใบคําขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตจ
ิ ะได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากธนาคารเจ้าของบัญชี
(2) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการส่งใบคําขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตท
ิ ผู
ี ส
้ งซื
ั อได้กรอกไว้ไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเพือตรวจ
สอบและดําเนินการ และเมือได้รับการยืนยันกลับมาจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการอนุมัติใ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบและสามารถทํารายการผ่าน Premier Online ได้
(3) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชัวโมงทุกวันทําการซือหน่วยลงทุนและวันหยุดทําการ จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายทีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
(4) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินบาท โดยจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่า 10,000 บาท
(หนึงหมืนบาท) [เป็นมูลค่าทีรวมค่าธรรมเนียมการขาย (Frontend Fee) แล้ว (ถ้ามี)] ทังนี จะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาท) ต่อครัง
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 โปรดศึกษารายละเอียดในข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” 
ข) การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
• กรณีสังซือปกติ
(1) การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ ในวันทําการซือให้ถือเป็นรายการของวัน
ทําการซือนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ที
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รวมเน็[0296/2552]
หน้า 38ใช้
/ ใ69
บริ
ษท
ั จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยบริษท
ั จัดการจะยึ
ดเวลาของการทํ
ารายการทางอิ
ตตามเวลาของระบบที
น
บริษท
ั จัดการเท่านัน

• กรณีสังซือปกติ
(1) การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ ในวันทําการซือให้ถือเป็นรายการของวัน
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ทําการซือนัน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ที
บริษท
ั จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยบริษท
ั จัดการจะยึดเวลาของการทํารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบทีใช้ใน
บริษท
ั จัดการเท่านัน
(2) ในกรณีทการชํ
ี
าระเงินค่าซือหน่วยลงทุนโดยวิธห
ี ก
ั บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ยังไม่สามารถยืนยันการผ่านเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ทีบริษัทจัดการเปิดไว้เพือการนีได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะถื
ี
อว่ารายการซือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นรายการซือในวันทําการทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ (วันทําการทีเงินค่าซือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไ
เพือการนี) โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครังแรกจะสินสุดลง
(3) บริษท
ั จัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ที ได้ระบุไว้
ในใบคําขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ในกรณีทีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษท
ั จัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ได้หรือรายการคําสังซือหน่วยลงทุนไม่สมบูรณ์ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการหรือผู้สับสนุนการขายและรับซือคืน
(ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ และ/หรือยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนัน ทังนี ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถใช้บริการสังซือ
หน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ
(4) ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีกับบริษท
ั จัดการไม่
ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน ทีบริษท
ั จัดการเป็น
ผูร้ บ
ั ผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้
(5) คําสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือบริษท
ั จัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้รับเอกสารหลัก
ฐานจนครบถ้วนแล้ว
อนึง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เท่านัน โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา เงือนไขปกติทธนาคารพาณิ
ี
ชย์เรียกเก็บเมือมีคาํ สังขอให้หก
ั บัญชีเงินฝากธนาคาร
(6) ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สังซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(7) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
• กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
(1) บริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของ
“กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึงเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันทําการนับแต่วันทีทีปรากฏในการทํารายการสับ
เปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier Online
โดยหากวันทีทีปรากฏในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier Online นัน ตรงกับวันทําการสุดท้ายของการ
เสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนหลังจากทีได้ปด
ิ การเสนอขายไปแล้ว
อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการจะถือว่าผูส
้ งซื
ั อทําการสังซือหน่วยลงทุนตามวันทีทีปรากฏในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบ Premier Online
โดยบริษท
ั จัดการจะยึดเวลาของการทํารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบทีใช้ในบริษท
ั จัดการเท่านัน
(2) บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี ซึง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
ค) เงือนไขการใช้บริการผ่านระบบ Premier Online
(1) ในการสังซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier Online ผู้สังซือจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขัน
ตอน
(2) เมือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทํารายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสังซือหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
(3) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดระบบงานเป็นการชัวคราวโดยทันที โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ใน
กรณีทีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอืนใด ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วแต่กรณี
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปิดการให้บริการชัวคราวหรือถาวร ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรื
อรับซือคืน (ถ้ามี)
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หมายเหตุ:

(3) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดระบบงานเป็นการชัวคราวโดยทันที โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า ใน
กรณีทีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอืนใด ทังนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตังแต่วน
ั ถัดจากวันทีเกิดเหตุ
การณ์นหเปิ
รือรัดบทราบเหตุ
การณ์ไชน่
ดงั กล่าาว แล้วแต่กรณี
กองทุ
เกรธเธอร์
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะปิดการให้บริการชัวคราวหรือถาวร ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือคืน (ถ้ามี)
หมายเหตุ:
วิธก
ี ารหรือช่องทางการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุกช่องทาง
ทังนี ผูท
้ ประสงค์
ี
จะสังซือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติมได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ และ/หรือสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
5.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ดังนี
ก) กรณีสังซือปกติ
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ ตามทีได้ระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ยกเว้น :
 ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ
กองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ดังนี
ก) กรณีสังซือปกติ
พิจารณาตามวันทีสังซือ และได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
พิจารณาตามวันทีสังซือ โดยถือเอาวันทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีมีการสังซือในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษท
ั จัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนทีสังซือให้แก่ผซ
ู้ อ
ื
 ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือชือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรหรือไม่จด
ั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อใน
สมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
5.2.4 การคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี
(1) กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนในการเสนอขายนันไม่ได้รบ
ั การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่วันสินสุดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน อนึง สําหรับดอกเบียและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษท
ั จัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
(2) กรณีทีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดังต่อไปนี
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(2.1)
ในกรณีทีไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่รายละเอี
ประชาชนได้
ถึง 35 ราย
(2.2) ในกรณีทมี
ี การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่วันสินสุดระยะ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน อนึง สําหรับดอกเบียและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่
วยลงทุ
น (ถ้
มี) บริษท
ั จัดการจะนํ
กองทุ
นเปิ
ดาเกรธเธอร์
ไชน่าารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) กรณีทีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดังต่อไปนี
(2.1) ในกรณีทีไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย
(2.2) ในกรณีทมี
ี การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผล
ประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อน
ั เนืองจากความผิดพลาดของบริษท
ั จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียใน
อัตราทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเริมนับแต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานัน จนถึงวันที
บริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจองซือจนครบถ้วน ทังนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็นอย่าง
อืน
(3) กรณีทีสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก กองทุนไม่สามารถระดมทุนและ/หรือลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพือประโยชน์โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอืนใด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจะยุ
ี
ตโิ ครงการ
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการพิจารณาใช้สิทธิยุติโครงการ บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนพร้อม
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ
หน่วยลงทุน
5.2.5 เงือนไขการขายหน่วยลงทุนและ/หรือการสังซือหน่วยลงทุน
5.2.5.1 บริษท
ั จัดการถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษา เข้าใจและยินดีทจะปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ าม
เงือนไขต่าง ๆ ตามทีได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และ/หรือหนังสือชีชวนนีแล้ว
5.2.5.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
ใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้ บ
ั ภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
5.2.5.3 บริษท
ั จัดการอาจทําการปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก” ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น เปลียนแปลงวิธก
ี ารสังซือ เปลียนแปลงชือเอกสาร การเพิมเติม
เปลียนแปลงช่องทางการสังซือ ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ โดยจะติดประกาศ
ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน
5.2.5.4 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือ ระงับการสังซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณี
หนึงดังต่อไปนี :
(1) กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึง อาจมีผลทําให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรายนัน ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(2) กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ
รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณีการสังซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนวงเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั อนุญาตให้นาํ ไป
ลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึงมีนโย
บายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(4) กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลียนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ปฏิบต
ั ข
ิ อ
้ กําหนด เงือนไข และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนทีเกียวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที
บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนําไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(5) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(6) กรณีบริษท
ั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
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(7)
บริษท
ั จัดการอาจขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซื
อหน่วยลงทุ
นในบางกรณี
ตามทีบรินษ
ท
ั จัด[0296/2552]
การเห็นสมควรหน้
เช่าน 41
ในกรณี
บริษท
ั จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ
่ กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือกรณีทีบริษัทจัดการคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการเปลียนแปลงหรือมีการ

บริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนําไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(5) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้
รับจากผู
้สังซื
วยลงทุนไม่ไชน่
ถูกต้อางตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน
กองทุ
นเปิ
ดอหน่
เกรธเธอร์
(6) กรณีบริษท
ั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
(7) บริษท
ั จัดการอาจขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที
บริษท
ั จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ
่ กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือกรณีทีบริษัทจัดการคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการเปลียนแปลงหรือมีการ
เคลือนไหวทางด้านสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจ และ/หรือการแถลงข่าว หรือการประกาศแก้ไขเปลียนแปลงกฎ
ระเบียบต่าง ๆ จากผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย ซึงจะกระทบต่อการลงทุนของกองทุน เป็นต้น ทังนี เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการเป็นหลัก
(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนทังหมดทุกรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนครังแรกนี
หากคาดการณ์ได้วา่ การระดมเงินทุน การจัดตังและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน ๆ ไม่เหมาะสมและ/หรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน โดยบริษท
ั จัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุนและคืนเงินค่าจองซือให้กบ
ั นักลงทุนโดยเร็ว
5.2.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานอืน ๆ เพิมเติมหรือทดแทนตามทีเห็นสมควร)
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(1.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือ
(1.2) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือ
(1.3) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีบค
ุ คลต่างด้าว)
(1.4) สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) กรณีนิติบุคคล
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนจัดตังนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขหรือชือผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบ
ิ ค
ุ คล เช่น
หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษท
ั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(2.2) สําเนาประกาศ คําสัง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตังบุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน ๆ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(2.3) สําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2.4) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผ
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึง หากหนังสือมอบอํานาจเป็นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้
มอบอํานาจด้วย
(2.5) ตัวอย่างลายมือชือของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
(2.6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(2.7) สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(3) กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลประเภทอืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน
้ ส่วนไม่จดทะเบียน นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอืนใดเพิมเติมตามทีเห็นสมควร

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan),
บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan),
บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.2.1. วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ/ขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทังนี การ
ทํารายการภายในเวลาทีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนัน ทังนี การทํารายการภายหลังเวลาทีกําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลือนการส่งคําสังซือ/
ขายคืน/ สับเปลียน และ/หรือการส่งคําสังซือ/ขายคืน/สับเปลียนล่วงหน้าเป็นการชัวคราว/ถาวร ซึงหากเป็นกรณีทบริ
ี ษท
ั
จัดการทราบหรือรูเ้ หตุลว่ งหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้
ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.2. วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสังซือหน่วยลงทุนครังแรก
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/
หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกราย
ละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการอืน ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
6.2.2.2 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน
ไม่กาํ หนด 
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ
2.7 แล้วแต่กรณี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะลดหย่
ี
อน หรือยกเว้นมูลค่าขันต่ําของการสังซือหน่วยลงทุนครังแรก โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1) ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน
= มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ามี)
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) (ถ้ามี)
การกําหนดราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหลังจากทีมีการปิดการเสนอขายครังแรกไปแล้ว บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน
ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ซึงจะเป็นมูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามวันและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด
6.2.2.3 การสังซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ใน
หนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํา
รายการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ที
บริษัทจัดการประกาศกําหนด อาทิเช่น
 ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
 ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่ น 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
รายละเอี
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องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์
กงิ ย(Telephone
และอิ
นเทอร์
เน็ตแบงก์กิงหน้
(Internet
Banking) หรือ
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ

(ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ใน
หนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํา
รายการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
หรื
อ
ทางไปรษณี
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า ย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ที
บริษัทจัดการประกาศกําหนด อาทิเช่น
 ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ
 ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่ น 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet
Banking) หรือ
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ
 บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์
ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือสถาน
ทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทจัดการได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรื อ ได้
รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.3.

การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน

6.2.3.1 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้า
มี) หรือชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึงสามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking)
และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet Banking) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงือนไขที
ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ
6.2.3.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสังหัก
บัญชีธนาคาร ชําระผ่านบัตรเครดิต หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดย ผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี โดยระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส
้ งซื
ั อลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
6.2.3.3 ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อืนทีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้
6.2.3.4

ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยวิธอ
ี นใดที
ื
มิใช่เงินสด เช่น

 เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบัตรเครดิต บริษท
ั จัดการจะถือว่าวันทีระบุในใบคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือวันทีบริษัทจัดการได้รับ
รายงานการซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุนจากผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) เป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลือนวันสังซือหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันทีเรียกเก็บเงินได้
 กรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มาเข้า
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันทีระบุในใบคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนเป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชําระค่าซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ภายใน 2 วันทําการนับแต่วน
ั ทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
6.2.3.5 บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี
ซึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
6.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 การเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
โดยบริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามทีสังซือ และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
แล้ว
อนึง ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระบริษท
ั จัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
ยกเว้น :

ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จัดการกองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะจั
ดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดรายละเอี
สรรได้ให้ยแดโครงการจั
ก่ผู้สังซือ โดยบริ
ษท
ั จัดนการจะจั
ดสรรหน่วยลงทุ
นาให้44
แก่/ผส
ู้69
งั
28/05/2564
ดการกองทุ
รวม [0296/2552]
หน้
ซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันทีได้รบ
ั การสังซือและเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีทีมีการสัง
ซือในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสังซือให้

แล้ว
อนึง ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระบริษท
ั จัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
ยกเว้น :

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า


ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จัดการกองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สังซือ โดยบริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งั
ซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันทีได้รบ
ั การสังซือและเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีทีมีการสัง
ซือในวันเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสังซือให้
แก่ผู้สังซือ
6.2.4.2 ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยทราบล่วงหน้า
6.2.4.3 ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระจากผูซ
้ อหน่
ื
วย
ลงทุน บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
6.2.4.4 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
6.2.5 การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบียเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่าย เฉพาะผูส
้ งซื
ั อใ
แก่ผู้สังซือภายใน 1 เดือนนับแต่วน
ั ทําการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วย ลงทุน อนึง สําหรับดอกเบียและ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุน
6.2.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานอืน ๆ เพิมเติมหรือทดแทนตามทีเห็นสมควร)
6.2.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบค
ุ คลต่างด้าว)
(3)
สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม/ทดแทน
6.2.6.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษท
ั สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(3) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือหลักฐานอืนทีแสดงรายชือผูเ้ ป็นหุน
้ ส่วนหรือผูเ้ ป็น
เจ้าของนิตบ
ิ ค
ุ คล ทังนี ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(4) ตัวอย่างลายมือชือของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม
(5) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริษท
ั หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตัง
บุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนันๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผ
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึงหากหนังสือมอบอํานาจเป็นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้
มอบอํานาจด้วย
(8) สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม
6.2.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลประเภทอืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน
้ ส่วนไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอืนใดเพิมเติม/ทดแทน ตามทีเห็นสมควร
6.2.7

เงือนไขการซือหน่วยลงทุน

6.2.7.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีทจะปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนแล้ว
6.2.7.2 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุงเปลียนแปลงเพิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อืน หรือวิธีการอืนใดตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทังนี สําหรับหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนทีได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอืนใด ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกียวกับกองทุนตามวิธใี ดวิธห
ี นึง
ยอ
ดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมนตามวิ
[0296/2552]
หน้า 45 า/นงไว้
69
ข้28/05/2564
างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดส่งเอกสารรายละเอี
ข้อมูล หรื
รายต่างๆ ให้
ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุ
ธท
ี ได้
ี แสดงความจํ
เท่านัน จนกว่าจะมีคาํ สังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบ
ั ข้อมูลเกียวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธห
ี รือช่องทางทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กบ
ั บริษท
ั จัดการ

รายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์อืน หรือวิธีการอืนใดตามที
ผู้ถือหน่
ยลงทุ
นได้แสดงความจํ
านงไว้
กองทุ
นวเปิ
ด เกรธเธอร์
ไชน่
า แล้วแต่กรณี ทังนี สําหรับหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนทีได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอืนใด ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกียวกับกองทุนตามวิธใี ดวิธห
ี นึง
ข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธท
ี ได้
ี แสดงความจํานงไว้
เท่านัน จนกว่าจะมีคาํ สังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ดังนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบ
ั ข้อมูลเกียวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธห
ี รือช่องทางทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กบ
ั บริษท
ั จัดการ
6.2.7.3 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
6.2.7.4 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
ใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้ บ
ั ภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
6.2.7.5
Person

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธหรือระงับ การสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US

6.2.7.6 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือระงับการสังซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธ
จะให้คาํ แนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี :
(1) กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึง อาจมีผลทําให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรายนัน ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(2) กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้รบ
ั
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษท
ั จัดการ
อาทิเช่น ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับระดับ
ความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความ
เสียงทีผู้สังซือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึน
จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือหน่วยตามที
กําหนด เป็นต้น
(5) กรณีทมี
ี เหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชี
รายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีขององค์กรกํากับดูแลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว
(6) กรณีทปรากฏเหตุ
ี
การณ์ตามข้อ 10 “การเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย ลงทุน” ข้อ 11
“การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือ คําสังขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 12 “การหยุดรับซือคืนหน่วยลงทุน”
หรือ ข้อ 16 “วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(7) บริษท
ั จัดการอาจขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร เช่น ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือกรณีทีการสังซือหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี เพือเป็นการรักษาผล
ประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
เป็นหลัก
(8) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุกรายการและยกเลิกการขาย
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรกนีหากคาดการณ์ได้วา่ การจัดตังและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุนและคืนเงินค่าจองซือ
ให้กบ
ั นักลงทุนโดยเร็ว
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก” ตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุง แก้ไข และ/
หรือเพิมเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1.
ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
28/05/2564
 Internet

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 46 / 69

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :

 Internet
 บริษัทจัดการ
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan),บริการขายผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 การสังขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน
7.4.2 มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน
 ไม่กาํ หนด 
7.4.3 ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

=

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)

บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการทีรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
7.4.4 การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครังในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํารายการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการ หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษท
ั จัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนด
นอกจากช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษท
ั จัดการยังเปิดให้มช
ี อ
่ งทางอืนๆ อาทิเช่น


ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรือ



บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ



บริการขายผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผู ้
สังขายคืนหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ และ/หรือคําขอใช้บริการ
Easy Pay เป็นต้น
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
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จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

ละเอียด ข้อกําหนด และเงือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผู ้
สังขายคืนหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/
หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ และ/หรือคําขอใช้บริการ
Easy Pay เป็นต้น

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน :
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
ทุกวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ/ขายคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทังนี การ
ทํารายการภายในเวลาทีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนัน ทังนี การทํารายการภายหลังเวลาทีกําหนด จะถือเป็น
รายการของวันทําการถัดไป
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลือนการส่งคําสังซือ/
ขายคืน/ สับเปลียน และ/หรือการส่งคําสังซือ/ขายคืน/สับเปลียนล่วงหน้าเป็นการชัวคราว/ถาวร ซึงหากเป็นกรณีทบริ
ี ษท
ั
จัดการทราบหรือรูเ้ หตุลว่ งหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการ
เมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดย
ประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า
ทังนี ให้ดูเงือนไขในข้อ 7.5 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
7.9.1

การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1 บริษท
ั จัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผส
ู้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือ
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี ตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้
7.9.1.2 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูล
การสังซือ/ขายหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
7.9.1.3 บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน
7.9.2 เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนแล้ว
7.9.2.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอืนใดทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
7.9.2.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
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ยกเลิ
กหรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็
นชอบจากบริ
ษท
ั ดจัการกองทุ
ดการเป็นกรณี
7.9.2.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน

และ/หรือหนังสือชีชวนแล้ว
7.9.2.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
อากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอืนใดทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
7.9.2.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
7.9.2.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะถือว่าผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏตามทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
7.9.2.5 เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผู้สังขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.2.6 กรณีเปลียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสังซือคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
7.9.2.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1) กรณีทีเอกสารหลักฐานการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลียนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.8 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษท
ั จัดการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืน
แก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนันเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะ
ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมดัง
กล่าวจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) , บริการสับเปลียนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
8.2.1

เงือนไขการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน
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การสั
บเปลียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืรายละเอี
นหน่วยลงทุ
นของกองทุ
เปิดหนึง น(“กองทุ
นเปิดต้นทาง”)หน้
เพืาอซื
วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี
ชวน

 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) , บริการสับเปลียนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
8.2.1

เงือนไขการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชี
ชวน
โดยบริษท
ั จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวนีจะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ดว้ ย (ถ้ามี)
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีอยูภ
่ ายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ โดยจะต้องเป็นก
องทุนเปิดทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนว่าสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน ทังนี การสับเปลียนหน่วยลงทุนไป
มาระหว่างกองทุนเปิดต่าง ๆ นัน จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ทังนี การในทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผูล
้ งทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการสับเปลียน
หน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
อนึง ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษท
ั
จัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั ระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบัญชีของผูถ
้ อ
ื
หน่วยเป็นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะให้
ี
มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของบริษท
ั
จัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การสับเปลียนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอืนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน
ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8.2.2

วันเวลาทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็น
วันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทัง
กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
8.2.3

การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

ในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซือ ดังนี
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
(ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที
บริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายและราคารับซือในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รบ
ั การ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4

วิธีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

วิธห
ี รือช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วธ
ิ ห
ี รือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทระบุ
ี ไว้ในหัวข้อ “การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ “การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน”

รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4

วิธีการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน

วิธห
ี รือช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุ
นให้ในช้เปิ
วธ
ิ ห
ี ดรือเกรธเธอร์
ช่องทางเดียวกั
นกับาการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุ
ไชน่
ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไขหรือ
หลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
8.2.5

การคืนเงินค่าสับเปลียนหน่วยลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทระบุ
ี ไว้ในหัวข้อ “การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน” และหัวข้อ “การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน”
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือระงับการสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะให้
คําแนะนําการลงทุนในกรณีทีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อ
กําหนดของบริษท
ั จัดการ อาทิเช่น ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คํา
แนะนําทีสอดรับกับระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
กองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คาํ
ยืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามทีกําหนด เป็นต้น
นอกจากนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลัก
เกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมดังกล่าวจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุน

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบต
ั ไ
ิ ด้จริง และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษท
ั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ย
กว่า 60 วัน

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี
10.1 บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และ
คิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไป
นี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รับความ
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เห็
นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรั
บรองข้ยอดโครงการจั
มูลของผู้ดูแดลผลประโยชน์
ตามข้
อ 10.2 ต่อสําหน้
นักางานโดย
พลัน ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุ
นเปิ
เกรธเธอร์
ไชน่
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผู
ล
้ งทุ
นทัด
วไปให้
ทราบเรืองดั
งกล่าาวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสัง
ซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
28/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 52 / 69
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน

ลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2
และผู
้
ด
ู
แ
ลผลประโยชน์
ย
ั
ง
ไม่
ไ
ด้
ร
ั
บ
รองข้
อ
มู
ล
ในรายงานการแก้
ไ
ขราคาย้
อน
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ ย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
กองทุนไม่มน
ี โยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กองทุนไม่มน
ี โยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลีย
ระหว่างงวด

รายละเอียดเพิมเติม :
หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ต้นปี อนึง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิถวั
เฉลียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีเรียกเก็บเมือคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวดเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิทแตกต่
ี
างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราทีเพิมขึนแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพือจ่ายค่าใช้จ่ายอืนใดของกองทุนเพิมอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซือขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จา่ ยทีจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องเท่านัน
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
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15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ หักด้วยหนีสินก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
อนึง กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึงตามปกติ กองทุนในต่าง
ประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึงสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว และในทางปฎิบต
ั อ
ิ าจมีการได้รบ
ั ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบาง
ส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ ทังนี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ หักด้วยหนีสิน
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
• ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิมทีเกียวเนืองกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามทีจ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ หักด้วยหนี
สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.8355ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครังแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง แต่
ทังนี ไม่เกิน 2,675,000 บาท
(2)
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการติดต่อ
กับผูจ
้ ด
ั การหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
(3)
ค่าใช้จา่ ยอันเกียวเนืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)
(4)
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตังกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าทีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตังกองทุน เป็นต้น
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(5)
ค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)

(2)
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการติดต่อ
กับผูจ
้ ด
ั การหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
(3)
ค่าใช้จา่ ยอันเกียวเนืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
(4)
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตังกองทุน และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าทีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตังกองทุน เป็นต้น
(5)
ค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)
(6)

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)
ค่าทีปรึกษากองทุน เรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ หักด้วยหนีสินก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(8)
ค่าทีปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอืนใดทีกองทุน
ได้แต่งตังขึน
(9)
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสังซือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครังแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง แต่ทังนีจะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี
(11) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(12) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิงพิมพ์อนใด
ื
(13) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทังในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี ” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(14) ค่าใช้จา่ ย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรือ อัตราดอกเบียทังทีเกิดขึนใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น
(15) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพือการรับ
ชําระหนีใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าที
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษท
ั จัดการเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือเมือได้รบ
ั คําสังจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพือรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
(16) ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
(17) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ทีนอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิมเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(18) ค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองจากการเปลียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(19)

ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(20) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย รวมทังค่าใช้จา่ ยและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตา่ งๆ ของกองทุนทีนอกเหนือไป
จากทีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ” เป็นต้น
(22) ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
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(23) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(21) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย รวมทังค่าใช้จา่ ยและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการ
จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตา่ งๆ ของกองทุนทีนอกเหนือไป
กองทุ
นเปิด เกรธเธอร์
จากทีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู
้ดูแลผลประโยชน์
รายปี ” เป็นไชน่
ต้น า
(22)

ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(23)

ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(24) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกียวเนืองจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที
กองทุนรวมได้รับทีดินจากการชําระหนีหรือสิทธิเรียกร้อง
(25)

ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
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2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดทีเรียกเก็บจากผูโ้ อนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทังนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00
หน่วนยเปิ
หรืด
อเศษของ
2,000.00
กองทุ
เกรธเธอร์
ไชน่หน่
า วย

รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดทีเรียกเก็บจากผูโ้ อนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทังนี บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
โอนในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิมเติม :
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมือมีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียดเพิมเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ตามทีจ่ายจริง

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนขอให้บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือ  สกุล ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอืน ๆ ทีเกิดขึนจริง ซึงเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
(2) ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ
(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยร้องขอ ตามทีจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราทียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษี
อืนใดทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็นผูร้ บ
ั ภาระหรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 และ 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ หักด้วยหนีสินก่อนหักค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานคํานวณ
แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร
 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.2 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจาก
กองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามระยะเวลาทีบริษัท
จัดการเห็นสมควร
 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนตามทีจ่ายจริง โดย
ในทางบัญชี บริษท
ั จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้จา่ ยนัน หรือ
ตามระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร
 ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (15) – (25) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยในทางบัญชี
บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครังเดียวในวันทีเกิดค่าใช้จา่ ยนัน ๆ
ทังนี การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึง หากมีการ
เปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็น
ผูร้ บ
ั ภาระหรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
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(1) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครังเดียวในวันทีเกิดค่าใช้จา่ ยนัน ๆ
ทังนี การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึง หากมีการ
เปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็น
ผูร้ บ
ั ภาระหรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
(1) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และจะเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดัง
กล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี
(1.1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีระบุไว้ในโครงการ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
(1.2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง
1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จา่ ยทีเพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ทังนี ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
(2) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดําเนิน
การแล้ว บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดใ
มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
ทังนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึงของข้อ 15.5 (2)
(3) ในกรณีทีกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษท
ั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมล
ู ค่าไม่นอ
้ ยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
ทังนี การเปลียนแปลงตาม (2) และ (1.2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :


การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1

(1) ในกรณีทกองทุ
ี
นรวมมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า 50
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน
(2) ในกรณีทีมูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อ
มากองทุนรวมดังกล่าวมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(2.1) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทังหมดเป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอืนใด
ทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็นผูร้ บ
ั ภาระ หรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา
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16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทังนี โดยได้รับความเห็
นชอบจากสํ
นักงานคณะกรรมการ
กองทุ
นเปิด าเกรธเธอร์
ไชน่า ก.ล.ต.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทังหมดเป็นอัตราทีรวมภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอืนใด
ทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็นผูร้ บ
ั ภาระ หรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ใน
กรณีทีกองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายใน
วันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน
2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทีกองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่
ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณ
ราคาขาย หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทกองทุ
ี
นหลักหยุดทําการทําให้บริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าว
ของกองทุนหลักโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทีกองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที
ต้องใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะ
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุน
หลักโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนทีบริษท
ั จัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ทีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที
เปลียนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งทีมาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รบ
ั
ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ และต้องไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
กําหนด และ/หรือประกาศอืนทีเกียวข้อง
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทีประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ ไ ด้
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึง (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษท
ั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
28/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 59 / 69
(www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่ง
ทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน (ถ้ามี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทีประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอืนทีสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บ บริษัทไชน่
จัดการจะประกาศมู
ลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
กองทุน
เปิด ยอมรั
เกรธเธอร์
า
หน่วยลงทุนภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ ไ ด้
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึง (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษท
ั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
(www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่ง
ทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน (ถ้ามี)
ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะประกาศโดยช่
ี
องทางอืนแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
(www.uobam.co.th) เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น หรือช่องทางอืนใดทีเหมาะสม โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนแล้ว และบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ
และสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
3.
การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที 5
ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด
4.
บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฏเหตุดงั กล่าว
เงือนไขพิเศษ :
1.
เนืองจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทอยู
ี ใ่ นกลุม
่ หลักทรัพย์ทมิ
ี ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ทีมิได้ทําการซือขายในตลาดซือขายคล่องอืน ๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนัน ตราสารทีกองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปจ
ั จัยภายนอกต่างๆ ทังในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ตา่ ง ๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบน
ั
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด
2.

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิกรณีทวัี นทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 16.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคาซือคืนหน่วยลงทุน) เมือบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสัง
ซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุน หรือเป็นวันหยุดทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลัก
โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
3. อัตราแลกเปลียนทีใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ทเป็
ี นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลียนทีเหมาะสม ซึงเป็นอัตราแลกเปลียนทีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน
4.
การปิดรับคําสังซือขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพือบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
เนืองจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน จะต้องทํารายการซือขายตราสารต่างประเทศ
28/05/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 60 / 69
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษท
ั หลักทรัพย์ และ/หรือบริษท
ั จัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นัน การส่งข้อมูลการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษท
ั จัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครังการยืนยันรายการซือขาย

3. อัตราแลกเปลียนทีใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ทเป็
ี นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
อัตราแลกเปลียนทีเหมาะสม ซึงเป็นอัตราแลกเปลียนทีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

4.
การปิดรับคําสังซือขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพือบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
เนืองจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน จะต้องทํารายการซือขายตราสารต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษท
ั หลักทรัพย์ และ/หรือบริษท
ั จัดการต่างประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศ (ถ้ามี) ดัง
นัน การส่งข้อมูลการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้บริษท
ั จัดการจึง
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครังการยืนยันรายการซือขาย
ตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านีตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึงจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนนันจะ
ได้มาในวันทําการถัดไป ดังนัน บริษท
ั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจะกํ
ี
าหนดให้มก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
สําหรับแต่ละสินวันทําการในสินวันทําการนัน ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนสําหรับ
แต่ละสินวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทังนี ภายใต้ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ของกองทุน โดยที
การบันทึกรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี
(ก) กรณีทีบริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสินวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสังซือ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันทีมีรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ
 หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีเกิดขึนและใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนันภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนัน ๆ และถือว่าเป็นรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนัน
 หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีเกิดขึนและใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนันภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซือหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการถัดไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการถัดไปแทน
(ข) กรณีทีบริษัทจัดการตกลงทีจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสินวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป
บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทังหมดทีเกิดขึนในแต่ละวันทําการนัน (T Date) เป็นรายการ
ซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนัน ๆ (T Date) ทังสิน ทังนีตามรายการทีระบุในใบยืนยันการซือขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซือขาย (T Date) โดยไม่คาํ นึงว่าบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.
5. การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
เว้นแต่กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมือบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีทีมีเหตุการณ์อืนใด ตามทีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง
บริษัทจัดการจะยืนขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี
(1) เมือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอืนใด ทีหลักทรัพย์หรือตราสารอืนใดทีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตามทีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชัวขณะ หรือ
(2) เมือปรากฏเหตุการณ์ในกรณีทีการทํารายการ ซือขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอืนใดทีกองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ
(3) เมือปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีทกองทุ
ี
นเป็นเจ้าของ หรือ การทํารายการ
ซือขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ทีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ
(4) เมือระบบการติดต่อ – สือสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อืนใด รวมถึงเงินฝากทีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่วา่ ด้วยเหตุอน
ั ใดจนเป็นเหตุให้บริษท
ั
จัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ
(5) เมือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอืนใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ตา่ งๆ ทีกองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซือขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ตา่ งๆ ได้ อย่างปกติ หรือ
(6) และเหตุการณ์อืน ๆ ทีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น
เมือปรากฏเหตุตามทีได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนสนับสนุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

28/05/2564
การกองทุ
นรวม
[0296/2552]
า 61 /น 69
อนึ
ง ขณะทีบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัรายละเอี
พย์สินสุทยธิดโครงการจั
ของกองทุนดได้
อย่างสมเหตุ
สมผล
และ/หรือเป็หน้
นธรรมนั
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซือคืน หยุดรับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุน ตามคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ด้วย

(6) และเหตุการณ์อืน ๆ ทีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น
เมือปรากฏเหตุตามทีได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุ
นของกองทุ
ณ ทีทําการทุก
แห่งของบริ
ษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่ง
กองทุ
นเปิดน เกรธเธอร์
ไชน่
า
ของตัวแทนสนับสนุนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
อนึง ขณะทีบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซือคืน หยุดรับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุน ตามคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน
6. สําหรับวิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในข้อ 16.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีทีคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอืน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนันโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ
ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครัง
ต่อไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง
16.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
จนถึงวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน
เดือน ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
28/05/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
หน้อายู62
(1)
จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้
ไขราคาหน่
วยลงทุนตามข้
อ 16.4.2
ข้อ 2[0296/2552]
(1) ด้วย โดยให้
่ในส่/ ว69
น
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน
เดือน ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ตามข้อ 2 (1)

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้องลด
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจะต้อง
ลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที
เหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั
กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ 100 บาท
บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วน
ั ทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
เพือให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องจากกองทุน เว้นแต่
ในกรณีทีความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
17.2.
ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
28/05/2564
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
ไม่มี

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :
ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชือ : นางสาว รฐาภัทร ลิมสกุล
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 026450080 โทรสาร 026450020
หรือ บุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
 ไม่มี  เนืองจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผูล
้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 30 เดือน เมษายน
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 30 เมษายน 2553
28/05/2564
18.3.
รายละเอียดเพิมเติม :
วันทีสินสุดรอบบัญชี วันที 30 เดือนเมษายน
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 30 เดืกองทุ
อน เมษายน
นเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 30 เมษายน 2553
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
วันทีสินสุดรอบบัญชี วันที 30 เดือนเมษายน
วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก วันที 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1

การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ

(1) ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนัน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชีชวน เว้นแต่กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนันโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว
(2.1) ในกรณีทีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลียน แก้ไข เปลียนแปลง เพิม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สังการ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธก
ี ารจัดตัง วิธก
ี ารบริหารจัดการกองทุน ไม่วา่
จะเป็นเรืองของการปรับเปลียนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทีเกียวเนือง
(2.2) กรณีอืนใดตามทีระบุไว้ในโครงการนี ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจาํ นวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน
ทังนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีทีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการขอมติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึงไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิมเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ทีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว้ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าว
อนึง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิมเติมโครงการนัน
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่าง
มีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่วันทีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิมเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ เป็นต้น
19.3 การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรืองการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมือได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธก
ี ารจัดการตามทีเห็น
สมควรในกรณีทีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับ
เปลียน แก้ไขเพิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สังการ ผ่อนผันในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือ
วงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธก
ี ารจัดตังจัดการ และ/หรือวิธก
ี ารบริหารจัดการกองทุนไม่วา่ จะเป็น
เรืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทังนี โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบ
จากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรืองทีเกียวกับการเพิม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตังผู้ที
ได้รบ
ั มอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน การ
เพิมหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ
คืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทังนี การ
แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สังการ ให้
สามารถกระทําได้
20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
20.3 การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสังซือ / คําสังขายคืนหน่วยลงทุน
เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ / คําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี
• กรณีทีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนืองมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามทีระบุไว้ในข้อ 16.2 เงือนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ”
20.4
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตังตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับ
ฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังบุคคล
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง
20.5 การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพือรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยูภ
่ ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่ภาย
ใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
20.6 กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึงตามปกติ กองทุนในต่าง
ประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึงสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว
อนึง เนืองจากในทางปฎิบต
ั อ
ิ าจมีการได้รบ
ั ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทังนี ค่าธรรมเนียม
ทีบริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมทีได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที
ระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ
20.7 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทํา
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ชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
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ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีทีเป็นกองทุนรวม

ขอสงวนสิทธิทีอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทังนี ค่าธรรมเนียม
ทีบริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมทีได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที
ระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
20.7 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ ม
ตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
ทังนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีทีเป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย
20.8 ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ให้
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ หากมีการเปลียนแปลงจากทีเคยแจ้งไว้ ทังนี บริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิมเติม ทังก่อนและภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว เพือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนที
เกียวข้อง หรือเพือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบต
ั ิ หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
20.9 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุงเปลียนแปลงเพิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อืน หรือวิธีการอืนใดตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทังนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ทีได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอืนใด ตามทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึง กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกียวกับกองทุนตามวิธใี ดวิธห
ี นึง
ข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามวิธท
ี ได้
ี แสดงความจํานงไว้
เท่านัน จนกว่าจะมีคาํ สังเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน
20.10 กองทุนนีไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1940 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนี
ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ
ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความ
หมายทีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึงออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึงความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิมเติมเป็นคราวๆ) ไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน บริษท
ั จัดการจะไม่รบ
ั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็นการโอนหรือ
จําหน่ายให้แก่ US Person
ดังนัน ผูล
้ งทุนหรือผูร้ บ
ั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาทีจองซือหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซอขายหน่
ื
วยลงทุนเพือหรือในนามของ US Person
ผูล
้ งทุนหรือผูร้ บ
ั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกียวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตน
เข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่
20.11 เพือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.12 หรือในกรณีที
บริษท
ั จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ
ทีทําการของ บริษัทจัดการ
20.12 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคล
ทีอยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบน
ั มีรฐ
ั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีขอ
้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
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ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี

ปัจจุบน
ั มีรฐ
ั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีขอ
้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้
า
ที
ต้
อ
งรายงานข้
อ
มู
ล
และธุ
ร
กรรมทางการเงิ
นของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
บุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้ลก
ู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น
ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สน
ิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู ้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั ิ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)
มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของ
ั
ผู้ถือหน่วยลงทุนนันกับบริษัทจัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
20.13 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอยูข
่ องบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเป็นภูมล
ิ าํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต้
ี องมีการวางทรัพย์
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21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :

ประเทศทีเกียวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื
นใดทีราชการกํ
าหนด โดยไม่ไชน่
จําเป็นาต้องร้องขอต่อ ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
กองทุ
นเปิด เกรธเธอร์
20.13 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงทีอยูข
่ องบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเป็นภูมล
ิ าํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต้
ี องมีการวางทรัพย์

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม

28/05/2564

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0296/2552] หน้า 69 / 69

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

