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ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง% จะ
เน้ นลงทุนในตราสารที%ออก รั บรอง รั บอาวัล หรื อคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรื อภาคเอกชน ที%มีอันดับความ
น่าเชื%อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึง% มีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึง% มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีในประเทศได้ แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวS เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวS แลกเงิน ตัวS สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซือหุ้นกู้ ที%กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื%อการฟื นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน และ/หรื อเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรื อตราสารหนีอื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนรายใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คําประกัน และ/หรื อ ตราสารหนีที%
บริ ษัทเอกชนทัว% ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน เป็ นต้ น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ%งตราสารหนีที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรื อที%ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที%มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราดอกเบีย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
7. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้ อ 1 บริ ษัทจัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้ วย โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ% ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรื อก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที%ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื%องจากได้ รับคําสัง% ขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื%อรอการลงทุน ทังนี ต้ องไม่เกิน
กว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลีย% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 7,000 ล้ านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากับ 1,050 ล้ านบาท ทังนี หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที%เพิ%มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะดําเนินการปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
• กองทุนรวมนีเหมาะสมที%จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที%สามารถลงทุนได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้ องการมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีส% งู กว่าการฝากเงิน
• ปั จจัยใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้ นและดอกเบียเมื%อครบกําหนดอายุของตราสารที%กองทุนได้ ลงทุนไว้ ซึง% อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับเงินลงทุน
คืนหรื อไม่ได้ รับเงินคืนตามที%คาดหวังไว้
- กองทุนนีมีสภาพคล่องจํากัด เนื%องจากเป็ นกองทุนที%ไม่เปิ ดให้ ซือขายแบบกองทุนเปิ ดทัว% ไป โดยกองทุนมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน
• กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมที%มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที%ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
• กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที%สินสุดรอบบัญชีครังแรกคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
- วันที%สินสุดรอบบัญชีคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ที%ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้จองซือจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื%อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซือ ขาย และสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซือต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง% ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื%นใดที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื%อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื%อนไขการลงนาม
ง) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้มีอํา นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที%ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึง% เอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื%นใดที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม

ในกรณีที%ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตังแต่ 2 คนขึนไป ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื%อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที%มีชื%อแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี จะต้ อง
เป็ นไปตามเงื%อนไขที%ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ
คืนหน่วยลงทุนที%เปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื%อนไขเป็ นไปตามที%กําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ%ากว่า 510,000 บาท และสัง% ซือครังถัดไปไม่ตํ%ากว่า 2,000 บาท โดย
คํานวณเป็ นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัน หากจองซือหน่วยลงทุนด้ วยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้ รับหน่วยลงทุน
51,000 หน่วย
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในช่วงเสนอขายครังแรกระหว่างวันที% 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เท่านัน
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ3 และการชําระเงินค่ าจองซือ3 หน่ วยลงทุน
กรณีจองซือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นคําสัง% หักบัญชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เช็ค หรื อดราฟต์ ที%ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บได้ ในวันเดียวกับ
วันที%จองซือหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรื อสัง% จ่ายเช็คต้ องขีดคร่ อมเข้ าบัญชีชื%อ “บัญชีรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี ” ซึ%ง
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้ กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
กรณีจองซือผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ ที%บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรื อ
สัง% จ่ายเช็คขีดคร่อมเข้ าบัญชีชื%อ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึง% บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที% บมจ. ธนาคารกรุง
ศรี อยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. ธนาคารยู
โอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน,
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
กรณี จองซือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วย
ลงทุนอื%น
ผู้จองซือที%ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถจองซือหน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และจะต้ องทําการสัง% ซือให้ เสร็ จสินภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั% ซือที%ได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการที%กําหนด ในกรณี
ที%เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้ หรื อรายการคําสัง% ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสัง% ซือหน่วยลงทุนนัน โดยผู้สั%งซือสามารถใช้ บริ การสัง% ซือหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที%จองซือ หลังจากที%บริ ษัทจัดการได้ รับใบจองซือที%ถกู ต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงิน
ค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว ในกรณีที%มียอดรวมการจองซือหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง% ซือก่อน ได้ ก่อน” ตามวันและเวลาที%ได้ รับรายการซือขายหน่วยลงทุน
ในกรณีจองซือหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที%สงั% ซือ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที%จะตัดสิทธิ ผ้ ูจองซือที%
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามที%โครงการกําหนดเกี%ยวกับวันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกในกรณีที%มียอดการจองซือในวันแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการ และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
(1.6) การคืนเงินค่ าซือ3 หน่ วยลงทุน
ในกรณีที%ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครังแรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนและ/หรื อในกรณีที%บริ ษัทจัดการต้ องยุติ
โครงการจัดการเนื%องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย ทําให้ ไม่สามารถจัดตังกองทุนได้ บริ ษัทจัดการจะชําระ
ค่าจองซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที%เกิดขึนจากเงินที%ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) คืนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยโอน
เงินข้ าบัญชีเงินฝาก หรื อ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ตามที%อยู่ที%ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึ%งเดือนนับตังแต่วนั ถัด
จากวันสินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน ในกรณีที%บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ
และผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตํ%ากว่าร้ อยละเจ็ด
ครึ%งต่อปี นับแต่วนั ที%ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที%บริ ษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที%ขายได้ แล้ วดังกล่าว จะใช้ ราคาตามมูลค่าที%ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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(2) วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
เนื%องจากกองทุนนีไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ทังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยัง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทุนปลายทางใน
ภายหลังก็ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ%งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันสินสุดอายุ
โครงการ และในวันทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติในอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก พร้ อมกับจํานวนหน่วยลงทุนส่วนที%เหลือทังหมดของกองทุน เพื%อใช้
ในการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการ
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ ว และในการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของสินวันทํารายการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรั บซือคืนหน่วยลงทุน โดยทํา การสับเปลี%ยนหน่ว ยลงทุน
อัตโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื%นได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงื%อนไข
ที%ระบุไว้ ในหนังสือชีชวนของกองทุนปลายทาง
• กรณีใดที%บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีให้ แก่ผ้ ลู งทุนที%มิใช่รายย่อยหรื อผู้มีเงินลงทุนสูง เท่านัน
• กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกี%ยวกับการเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- การเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข้ อ 10. และ ข้ อ 11. ตามลําดับ
- การหยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื%อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที%มีความจําเป็ นเพื%อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพื%อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง% ซือ คําสัง% ขายคืนหรื อคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว% คราวตามระยะเวลาที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง% ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
• วิธีการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนได้ เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และเป็ นการสับเปลี%ยนจากกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงินพลัส กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตรา
สารเพิ%มทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุงศรี สมาร์ ทตราสารหนี เท่านัน
- กองทุน นี ไม่ อนุญ าตให้ มีก ารสับ เปลี% ย นออกจากกองทุ น เว้ น แต่ เป็ นการสับ เปลี% ย นหน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ เ มื% อครบกํ า หนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที%ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการหัวข้ อเรื% อง “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
(2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
- ท่านสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนโดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ%ากว่า “มูลค่าขันตํ%าของการสัง% ซือหน่วยลงทุน” ที%กําหนดไว้
- กรณีที%กองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทางและเป็ นการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครังแรก หากภายหลังจากการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางแล้ วปรากฏว่า การสัง% สับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนมีมูลค่าตํ%ากว่า 510,000 บาท บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคําสัง% ทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว
(3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
การสับเปลี%ยนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนได้ ที%บริ ษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
อื%น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที%
ต้ องการสับเปลี%ยนออกจากกองทุนต้ นทาง เมื%อเจ้ าหน้ าที%ตรวจสอบคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที%จะส่งมอบสําเนาคําสัง%
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน
หน่วยลงทุนอื%น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที%ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถสัง% สับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้ ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และจะต้ องทําการสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสินภายในเวลา
15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
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หน้ า 5
ผู้สงั% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง% สับเปลี%ยนนันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิน ทังนี บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที%จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้ เมื%อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
(4) ราคาขายและรั บซือ3 คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี%ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคํานวณราคาสับเปลีย% นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ เพื%อคํานวณราคารับซือคืนของวันทํา
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายอื%นๆ (ถ้ ามี)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ เพื%อคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันที%กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) และค่าใช้ จ่ายอื%นๆ (ถ้ ามี)
อนึ%ง มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ คํานวณราคาขายและรับซือคืนในการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที%ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
• กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื%นที%มิใช่ “ผู้ลงทุนที%มิใช่รายย่อยหรื อผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้ นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึง% เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง% ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื%นคําขอโอนหน่วยลงทุนที%บริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื%อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง% ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านัน โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื% องใด ภายใต้ เงื%อนไขอย่างไร
- กองทุนนีมีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง ในกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที%เกินดังกล่าว
• ในกรณีที%กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ% หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิ%มเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที%บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที%สํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
• กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรื อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
- กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที%บริ ษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
• การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพื%อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที%ไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีที%ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื%น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที%อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพื%อ
บริ ษัทจัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื%อดังต่อไปนี
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิzไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 145 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,428 ล้ านบาท
• รายชื$อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(7) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื%นภิบาล
(8) นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ
(9) นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิzพงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายจาตุรันต์ สอนไว
(17) นายชูศกั ดิz อวยพรชัยสกุล
(18) นายพลสิทธิz อาหุนยั
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายเกียรติศกั ดิz ปรี ชาอนุสรณ์
(22) นายธนียะ เภาสู่
(23) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(24) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที%กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที%กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายบริ หารความเสีย% งด้ านการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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• รายชื$อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที$เกี$ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง3
หน้ าที$ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ, CFA - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร,
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
CFA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA, - ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
CFA
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร์
นายจาตุรันต์ สอนไว
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
z
นายชูศกั ดิ อวยพรชัยสกุล,
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
CFA
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ%ง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพลสิทธิz อาหุนยั
- ปริ ญญาโท การเงิน Sasin
Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of British Columbia
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี%ยน
นักศึกษาที% Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)
- ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

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

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- Bond Investment Manager

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการลงทุน

- บ. พลังงานบริ สทุ ธิz จํากัด (มหาชน)

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย
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- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสี%ยง
ด้ านการลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน
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ชื$อ นามสกุล
นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

• รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื%อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์คนั ทรี% กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 0อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
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เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777
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
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-648-1111
02-684-8888
0-2696-0000
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3390
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-009-8888
02-266-6697
02-0265100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
02-274-9400
02-508-1567
02-061-9621
02-430-6543
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• รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ 0มสกุล

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
0 8 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

- รายชื%อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื%อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังนี นอกจากหน้ าที%ตามที%กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที%ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3
• ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ%มเติมเกี%ยวกับกองทุนรวมนีได้ ที%สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที%เกี%ยวข้ อง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชื%อถือของผู้ออกตราสารเพื%อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี%ยงจากตราสารหนีที%กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีนัน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบียให้ กองทุนเมื%อ
ถึงวันที%ครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนีที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภาครัฐ ซึง% มีความเสี%ยงจากการผิดนัดชําระหนีทังเงินต้ นและดอกเบีย
ในระดับที%ยอมรับได้
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
ได้ แก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึนลง เนื%องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื%อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที%เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือก
ตราสารทีด% ี ตามปั จจัยพืนฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง% อาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ในกรณีที%เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาที%กําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายุของตราสารใกล้ เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซือขายเปลี%ยนมือของตราสาร บริ ษัทจัดการจึงมิได้ ตระหนัก
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณีตราสารหนีที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้ กองทุนมีความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินบาท ซึง% จะทําให้ ผลตอบแทนที%ได้ รับไม่เป็ นไปตามที%คาดได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็ นการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยน
กองทุนมีนโยบายที%จะป้ องกันความเสี%ยงอันอาจเกิดขึนทังหมด โดยใช้ สญ
ั ญาสวอปอัตราแลกเปลีย% น (Currency Swap) และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดอัตราแลกเปลีย% น
(Currency Forward) เพื%อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที%สําหรับตราสารที%มีการจ่ายเงินต้ นและดอกเบีย และ/หรื อผลตอบแทนอื%น เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทําการป้ องกันความเสี%ยงที%อาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ให้ เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที%เป็ นเงินบาท
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การที%กองทุนมีการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินทังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนเพิ%มขึนจากการลงทุนที%กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้ าเพื%อป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเงิน อันเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็ นไปตามที%คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสี%ยงดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื%อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยที%บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที%กระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที%ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื%อถืออยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อในกรณีต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรื อสาเหตุอื%นๆ อันอาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีได้ ตรงตามระยะเวลาที%กําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที%เสนอขายในต่า งประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทําการลงทุนบริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ที%อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีของประเทศที%เข้ าลงทุนอย่างถี%ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ%งรวมถึงช้ อจํากัดของ
การเคลื%อนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ ซึง% อาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนีได้

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํ%ากว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.1.1 เป็ นตราสารหนีที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย)
6.1.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
6.1.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรื อ 6.1.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีล% งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุนใน benchmark + 5%
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6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน
ต้ องขึนทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที%จดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื%อการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว% ไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที%อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที%อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื%นนอกเหนือจากที%ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
ั ญา
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

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

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวS แลกเงินหรื อตัวS สัญญาใช้ เงิน ที%นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที%กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิzมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 reverse repo
3 securities lending
4 total SIP ซึง% ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที% 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค% ํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5 derivatives ดังนี
5.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที%มีวตั ถุประสงค์เพื%อการลดความเสี%ยง (hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที%มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี%ย
ตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที%อายุกองทุนคงเหลือ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที%
มีอายุโครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี%ยงที%มีอยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ product limit
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
1 ตราสารหนีของผู้ออกรายใดรายหนึ%ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทยหรื อตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) ตราสารรายนัน ตามที%เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทังนี ในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารมีหนีสินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลที%มีการ
เผยแพร่เป็ นการทัว% ไป และในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที%
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่ในกรณีทผี% ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารที%ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพื%อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษทั จัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่กรณีที%ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ%ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที%ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที%มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรื อที%แก้ ไขเพิ%มเติม
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หน้ า 15
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้ วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที%คํานวณ)
รายการที$เรี ยกเก็บ
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมที%ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
• ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
• ค่าใช้ จ่ายที%เกิดขึนเพื%อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึนจาก
การทํารายการซือขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์

อัตราตามโครงการ
ไม่ เกิน 1.9474
ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง และไม่เกิน 0.1070
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง

ไม่เกิน 1.9474
ตามที%จ่ายจริ ง

ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็ น 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที%เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั% ซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที%รวมภาษี มลู ค่าเพิ%มหรื อภาษี ธุรกิจ
เฉพาะหรื อภาษี อื%นใดแล้ ว
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที%เสนอขายนัน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%นเพื%อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที%
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื%นเพื%อกองทุนรวม ซึ%งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื%นเพิ%มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที$ 19 ตุลาคม 2564
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