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หน้ า 1

ส่วนข้อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ (Fixed Income Fund) เพื่อผูล้ งทุนทั่วไป ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี ้
1. เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี ้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคา้ ประกันการจ่ายเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวิ ส าหกิจ สถาบัน การเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอัน ดับ ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุน ได้
(Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสาร
หนีท้ ี่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ทั้งนี ้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนีม้ ีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทาสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
จานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ ที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/
ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนีอา้ งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัย สาคัญของกองทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เป็ นต้น
4. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทาธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็ น ตราสารหนี ้ รวมถึงลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต . หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ลงทุนได้ เช่น ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็ นต้น ทัง้ นี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร
ที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(5.1) ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน
(5.2) ตราสาร Basel III
(5.3) สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นตราสารตามข้อ (5.1) – ข้อ (5.2)
6. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัท
จัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
7. ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท จัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้วย ทั้งนี ้ โดยจะคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า
10 วันทาการ
ผลตอบแทนทีผ่ ู้ลงทุน
จะได้จากเงินลงทุน :

โอกาสที่จะได้รบั จากผลกาไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึน้ ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รบั เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีลกู ค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้ งเสียภาษีจากกาไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 2
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุน
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 100,000 ล้านบาท (หรือ จานวน 10,000 ล้านหน่วย)
กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนของผูม้ ีเงินออมที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สงู กว่าการฝากเงิน
- ผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- เนื่องจากกองทุนนีจ้ ะนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี ้ เงินลงทุนของท่านอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
ความเสี่ยงจากด้านราคาตราสารหนีท้ ไี่ ด้ลงทุนไว้มีการปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจาก
(1) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบีย้ ในตลาด
(2) ผูอ้ อกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ ได้
(3) การขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายตราสารหนี ้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนออกไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ตามราคาที่คาดหวังเอาไว้
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีคือ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

2. ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
⚫

⚫

⚫

⚫

กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
วิธีการขายหน่วยลงทุน
- มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสั่งซือ้ 2,000 บาท ซึ่งคานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้โดยนาจานวนเงินที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซือ้ หน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่ .............. ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ
10.10 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รบั จานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 990.1000 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.10) เป็ นต้น
- ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้น
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
- โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนขัน้ ต่า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึ่งสามารถทาได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้น
กรณีใดที่บริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนรวมนีม้ ีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว และการ
หยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
- กองทุนรวมนีม้ ีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว และการ
หยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลาดับ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
- เปิ ดให้สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จากัด” ซึ่งบริษัท
จัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 3
⚫

⚫

กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
- กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คื นหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
⚫ กองทุนรวมนีม
้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจ้ ะใช้ระบบไร้ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
⚫ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
- กองทุนนีม้ ีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดังกล่าว
⚫ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หุน
้ ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ที่สานักงานของบริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
⚫ กองทุนรวมนีม
้ ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
- กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -
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4. บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
•

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 140 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 422,472 ล้านบาท
•

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื่อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอือ้ อานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวพรทิพา หนึ่งนา้ ใจ
(6) นางสาวจิตอารีย ์ ฤทธิพนั ธ์
(7) นางสาวรุง่ อรุณ สมเจริญ
(8) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล
(9) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(10) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(11) นายสาธิต บัวชู
(12) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(13) นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์
(14) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(15) นายจาตุรนั ต์ สอนไว
(16) นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ์ ปรีชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

ตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารความเสีย่ งด้านการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้ หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
ชื่อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
นางสาวพรทิพา หนึ่งนา้ ใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA,
- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
CFA
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์การทางาน
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. ทิสโก้ จากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จากัด)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
- ผูจ้ ดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

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

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี ้
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- Barclays Capital (Singapore)

• รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่ นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

เบอร์โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (selling agent)
บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูช่นั จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด

เบอร์โทรศัพท์
02-205-7000
02-672-5920
02-648-1111
02-684-8888
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทัง้ นี ้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ฯ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นด้วย
5. ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
⚫ ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนีไ้ ด้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด
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ปั จจัยควำมเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนดหรือชาระไม่ครบตามจานวนที่ได้สญ
ั ญาไว้ ห ากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึน้ จะส่งผลให้ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณ ภาพและความสามารถในการชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ น
ประจาสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานของบริษัทผูอ้ อกตราสารอันเนื่องมาจากผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการทา
กาไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายของตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่า เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สาคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตราสารหนีอ้ าจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
ผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายตราสารหนี ้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึน้ หรื อลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือสาหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนีข้ องประเทศไทยซึ่งเป็ นตลาดที่กาลังพัฒนา ตราสารหนีต้ ่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ ขาย
เปลี่ยนมือของตราสารมีจานวนครัง้ และปริมาณน้อย ซึ่งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ตอ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ มีความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้ อยู่กับการพิ จารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
ในกรณีตราสารหนีท้ ี่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบีย้ และเงินต้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทาให้ผลตอบแทนที่ได้รบั ไม่เป็ นไปตามที่คาดได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ โดยใช้สญ
ั ญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ อัตราแลกเปลี่ยน
(Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สาหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทาการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็ นเงินบาท
6. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):
การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทัง้ หมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากการลงทุนที่ กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาที่กระทานอกศูนย์สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่ค่สู ัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 4 อันดับแรก หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน
1.

ตราสารภาครัฐไทย

2.

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ นประกัน

3.
4.

5.

6.

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกกู ที่
ผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง หรือ
ศุกกู ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ
หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือของ
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7.

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรัพย์สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ประเภททรัพย์สิน
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั
จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรือ securities lending หรือ derivatives)
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

-

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวม
ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้างต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อายุโครงการคงเหลือ < 6
เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
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2.

3.
4.
5.

ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น ที่ มี เงื่ อ นไขห้า มเปลี่ ย นมื อ แต่ ก องทุ น ได้
ด าเนิ นการให้มี การรับ โอนสิท ธิ เรีย กร้องในตราสารได้ต ามวิ ธี ก ารที่ กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขาย
ล่ว งหน้า แฝงซึ่งจดทะเบี ยนกับ TBMA และมีก ารเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตรา
สารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ศุกกู ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง หรือตราสาร Basel III ที่
มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ประเภททรัพย์สิน
1.

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน Basel III และศุกกู ของ
ผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อกตราสารราย
นัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผอู้ อกตรา
สารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่
มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบ
การเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 11
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการ

ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 12
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ)
รายการทีเ่ รียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
(2)
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
• ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้
• ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

เรียกเก็บจริง (4)

ไม่เกิน 2.9425
ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 0.5350
ไม่เกิน 0.5350

27 พ.ย. 62 – 31 ต.ค. 63
0.4236
0.3210
0.0308
0.0669
ไม่มี
0.0049
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64
0.4191
0.3210
0.0272 (5)
0.0669
ไม่มี
0.0040
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 2.9425
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
0.4236
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
0.4191
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1), (3) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

เรียกเก็บจริง (4)
27 พ.ย. 62 – 31 ต.ค. 63
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื่นใดแล้ว
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซา้ ซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่
กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้น
(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เ รียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ซา้ ซ้อน เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้น
(4) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
(5) ปัจจุบนั เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 0.0251 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 13
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
PTR = 165.06%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
หุน้ กู้
TRIS
Rate AAA
Rate AA+
Rate AA
Rate AARate A+
Rate A
Rate ARate BBB+
FITCH_TH-LONG
Rate AA+
Rate Aเงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื่นๆ
ลูกหนี ้
เจ้าหนี ้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,474,326,988.69

100.98

87,873,167.14
100,473,405.20
177,283,596.79

6.02
6.88
12.14

76,131,314.60
115,155,411.84

5.21
7.89

20,105,582.56
80,481,793.27
11,900,067.72
46,331,941.56
145,615,570.54
64,981,146.91
364,574,118.72
45,577,187.91

1.38
5.51
0.82
3.17
9.97
4.45
24.97
3.12

10,180,560.80
105,356,069.70

0.70
7.22

2,653.31

0.00

19,279,481.01

1.32

3,023,919.11
(14,318,935.59)
14,725,720.33
(28,483,106.15)
(561,549.77)

0.21
(0.98)
1.01
(1.95)
(0.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,460,008,053.10

100.00

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -
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หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 14
รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผูอ้ อก
ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รบั rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้ ประกัน

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

556,916,895.57
0.00

38.14
0.00

895,104,039.69

61.31

0.00

0.00

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตัง้ ไว้ในแผนการลงทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2564
ประเภท

ผู้คา้ /
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

ผู้ออก

หลักทรัพย์ในประเทศ
1 ตั๋วเงินคลัง
บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
2 พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 หุน้ กู้
บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
บจ.ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)

บมจ.ธ.กสิกรไทย
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
Honda Automobile
(Thailand) Co., Ltd.

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.บัตรกรุงไทย
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ จากัด
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ซีพี ออลล์
บมจ. ซีพี ออลล์

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความน่า
เชื่อถือ

17 กุมภาพันธ์ 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565
17 มิถนุ ายน 2567
17 มิถนุ ายน 2568
12 มีนาคม 2571
17 ธันวาคม 2572
6 มกราคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
23 พฤศจิกายน 2565
24 พฤษภาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566
20 มีนาคม 2566

AA
AA

AAA
AAA

8 พฤศจิกายน 2572
8 พฤศจิกายน 2574
5 กันยายน 2572
8 กุมภาพันธ์ 2565
2 พฤษภาคม 2566
1 มิถนุ ายน 2565
17 สิงหาคม 2565
18 มกราคม 2570
26 สิงหาคม 2571
18 มกราคม 2574

AA+
AA+
AA+
AA
AA
AAAAA+
A+
A+

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

74,000,000.00 73,890,624.30
14,000,000.00 13,982,542.84
100,400,000.00 100,473,405.20
29,200,000.00 29,293,296.04
20,000,000.00 20,767,187.40
127,800,000.00 127,223,113.35
1,000,000.00
999,141.83
74,900,000.00 75,132,172.77
68,000,000.00 68,167,419.40
47,000,000.00 46,987,992.44
3,000,000.00
3,024,439.86
17,000,000.00 17,081,142.70
49,000,000.00
28,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,700,000.00
5,500,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
12,000,000.00
40,000,000.00

51,086,786.73
29,395,006.54
10,180,560.80
10,130,523.70
1,769,544.02
5,618,720.36
40,713,221.20
37,009,402.50
12,593,112.24
43,017,945.60

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 15
รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 ตุลาคม 2564 (ต่อ)
ประเภท

ผู้ออก

ผู้คา้ /
ผู้รับรอง/
ผู้สลักหลัง

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
บมจ.บ้านปู
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
บมจ.พฤกษา โฮลดิง้
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ควอลิตีเ้ ฮาส์
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล
4 เงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.ธ.ยูโอบี
บมจ.ธ.ทิสโก้
บมจ.ธ.ทิสโก้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

วันครบ
กาหนด
22 มกราคม 2569
6 พฤศจิกายน 2572
22 พฤษภาคม 2572
15 ตุลาคม 2565
8 พฤศจิกายน 2565
24 กุมภาพันธ์ 2568
14 พฤศจิกายน 2565
29 มีนาคม 2572
27 พฤศจิกายน 2565
7 กันยายน 2567
5 เมษายน 2568
24 มิถนุ ายน 2571
18 กรกฎาคม 2567
21 มิถนุ ายน 2571
18 กรกฎาคม 2572
31 มกราคม 2565
17 ตุลาคม 2565
5 กรกฎาคม 2567
29 กันยายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2567
31 มกราคม 2566
7 สิงหาคม 2565
17 พฤษภาคม 2566
19 สิงหาคม 2567
13 มิถนุ ายน 2565
14 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม

อันดับ
ความน่า
เชื่อถือ
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
AAAAAAAAAAAAAAAAABBB+
BBB+
AAA
A

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

8,700,000.00
30,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
7,000,000.00
33,100,000.00
5,500,000.00
20,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
34,000,000.00
30,000,000.00
54,500,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
12,000,000.00
32,000,000.00
60,000,000.00
16,880,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
35,000,000.00
3,020,367.52
2,652.02

9,015,818.70
30,656,063.93
3,180,197.67
10,143,029.90
7,131,883.20
32,819,262.68
5,605,884.63
19,424,116.40
22,464,259.18
5,196,069.85
41,393,892.80
31,429,065.60
35,106,763.24
31,085,121.30
55,187,966.04
20,238,005.02
50,659,845.50
30,896,487.90
5,054,497.25
12,268,401.09
33,008,222.61
60,079,446.00
17,229,959.20
8,342,571.84
10,289,614.00
10,013,836.90
35,563,351.01
3,023,919.11
2,653.31

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 16
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
• ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คาอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสีย่ งต่าที่สดุ
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสีย่ งต่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีส้ งู ที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกาไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถ
ชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

• ตราสารหนีร้ ะยะสั้น
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คาอธิบาย
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีสถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนีท้ ี่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้ออกตราสารหนี ม้ ีส ถานะทั้งด้า นการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็งแกร่งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่น่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนีม้ ีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ในระดับที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผูอ้ อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชาระหนีไ้ ด้ตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระดอกเบีย้ และ
คืนเงินต้นได้ตามกาหนด

หมายเหตุ
(1)

เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนัน้ เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

(2)

คาเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสาหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

หน้ า 17
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี

ย้อนหลัง
5 ปี

ย้อนหลัง
10 ปี

KFENFIX

0.48%

-0.61%

0.83%

1.53%

N/A

N/A

N/A

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(27 พฤศจิกายน 2562)
1.56%

ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)*

-0.52%

-0.87%

0.29%

0.50%

N/A

N/A

N/A

1.56%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

1.30%

1.21%

1.11%

1.23%

N/A

N/A

N/A

1.94%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

0.94%

0.96%

0.87%

0.90%

N/A

N/A

N/A

1.61%

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: * ดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุนอ้ ยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย สัดส่วน 70%
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้ าคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในระดับ A1- ขึน้ ไป
อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย สัดส่วน 30%
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -3.32%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

การเปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 ตุลาคม 2564
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com
คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือ
ชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการใช้ขอ้ มูลในอดีตในการคานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยง หาก
สินค้าหรือตัวแปรทีส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สนิ ที่ตอ้ งการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี ้ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

