ประกาศ
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการ จานวน 7 กองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ใคร่ ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
จานวนทังหมด
้
7 กองทุน ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ดังต่อไปนี ้
1. เพิ่มการให้ บริการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ ประกันชีวติ (Unit Linked) เพื่อสามารถให้ บริ การธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนได้ เพิ่ม
มากขึ ้น จานวน 6 กองทุนได้ แก่ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเจริ ญทรัพย์ (KFSMUL) กองทุน
เปิ ดกรุ งศรี อิควิตี ้ (KFSEQ) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ แวลู (KFVALUE) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โอเรี ยนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX) และกองทุนเปิ ดกรุ งศรี
เกรทเทอร์ ไชน่าอิควิตี ้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) โดยมีสาระสาคัญที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังนี ้
(1) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน สามารถซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยติดต่อกับ
บริ ษัทประกันชีวิต หรื อตัวแทนที่บริ ษัทประกันชีวิตกาหนด การซื ้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่
แตกต่างไปจากการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว
(2) บริ ษัทประกันชีวิตมีหน้ าที่ต้องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ ง
เป็ นไปตามที่บริ ษัทประกันชีวติ กาหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน
(3) นอกเหนือจากการขายคืนหน่วยลงทุนตามปกติ บริ ษัทประกันชีวิต อาจจัดให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยจะเป็ นผู้ดาเนินการส่ง
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาเงินค่ าขายคืนมาชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ เช่น ค่าการประกันภัย ค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ เป็ นต้ น ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจต่ากว่าที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(4) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนควรศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุนให้ เข้ าใจก่อนการลงทุน
2. แก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี คอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME) โดย
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้ นโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน (ถ้ ามี) ที่เป็ นการทารายการ
ครัง้ แรก ให้ กบั บริ ษัทประกันชีวติ บางรายซึง่ จะระบุชื่อบริ ษัทประกันชีวติ ไว้ ใน "หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ " และ "หนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูล
สรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม" โดยผู้ลงทุนที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของบริ ษัทประกันชีวิตที่ได้ รับยกเว้ นในเรื่ อง
ดังกล่าว จะต้ องเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth) ที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีสินทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ้ 50 ล้ านบาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
(ข) มีรายได้ ตอ่ ปี ตังแต่
้ 4 ล้ านบาทขึ ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ 10 ล้ านบาทขึ ้นไป

ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดังกล่าว ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป
หากท่านต้ อ งการทราบข้ อ มูลเพิ่มเติม ขอความกรุ ณ าติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดูแ ลบัญ ชีข องท่านหรื อ เจ้ าหน้ าที่ลูกค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัท
จัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรื อทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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