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สรุ ป ข้อ มูล กองทุน รวม
1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที(เสนอขายเฉพาะผูม้ ีเงินลงทุนสูง ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในอัตราประมาณร้อยละ 0.55 โดยเฉลี(ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ(มแรก

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศุกกู รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ(งจะเน้นลงทุนในตราสารที(ออก รับรอง รับอาวัล หรือคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ที(มีอนั ดับความน่าเชื(อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับที(สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี(ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ(งอาจมีบางขณะที(กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ(งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึ(งมีระยะเวลาประมาณ
30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที(เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัUวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัUวแลกเงิน ตัUวสัญญาใช้เงิน หุน้ กู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที(จะซือหุน้ กู้ ที(กระทรวงการคลังหรือกองทุน
เพื(อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ( งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ าประกั
ํ
น และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสาร
หนีอื(นใดที(ธนาคารที(มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ( งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ าประกั
ํ
น
และ/หรือ ตราสารหนีที(บริษัทเอกชนทั(วไป เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าประกั
ํ
น เป็ นต้น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ(ึงตราสารหนีที(มีอนั ดับความน่าเชื(อถือตํ(ากว่าที(สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที(ไม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื(อถือ (Unrated Bond) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที(มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี(ยงด้านอัตราแลกเปลี(ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี(ยงจากอัตราดอกเบีย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื(น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื(น ตามที(สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้
7. ในการคํานวณสัดส่ วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้วย โดยจะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที(จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที(ตอ้ งใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื(องจากได้รบั คําสั(งขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน หรือเพื(อรอการลงทุน ทังนี ต้อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
3. ลักษณะที,สาํ คัญของกองทุนรวม
กองทุน buy & hold
อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต(าํ กว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน นับตังแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการโดยวิธีใดๆเพื(อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบวันที(สินสุดอายุโครงการภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั จดทะเบียนฯ ดังกล่าว และในกรณีที(เป็ นวันหยุดให้เลื(อน
เป็ นวันทําการถัดไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยMจด
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4. ผลตอบแทนทีผ, ู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน
ข้อ มูล เกียวกับ เป้ าหมายการลงทุน ของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีต ราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ล งทุน รายย่อ ย (AI)
รายละเอียดของตราสารทีคาดว่าจะลงทุน

ตราสารทีลงทุน (1)

อัน ดับ ความน่าเชือถือ ของ
ตราสาร/ผู้อ อกตราสาร (6)
National
International
rating
rating

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่อ ปี )(2)

เงินฝากธนาคารประเภทประจําของ Bank of China
A/Fitch
(BOC) สาขามาเก๊า - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจําของ Agricultural Bank of
A/Fitch
China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน
เงินฝากธนาคารประเภทประจําของ Masraf Al Rayan
A1/Moody's
QPSC (MARK) - กาตาร์
เงินฝากธนาคารประเภทประจําของ The Commercial
A-/Fitch
Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์
บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank
A-/Fitch
(SNB) สาขาสิงคโปร์ - ซาอุดีอาระเบีย
เงินฝากธนาคารประเภทประจําของ Doha Bank (DHBK)
A-/Fitch
- กาตาร์
รวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3), (5)
ประมาณการผลตอบแทนที_ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เมื_อรับซือc คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี ) (4)
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)

สัด ส่วน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทนที
กองทุน จะได้ร ับ
(ต่อ ปี ) (1)

1.02%

18%

0.18%

0.78%

18%

0.14%

0.72%

14%

0.10%

0.64%

18%

0.12%

0.46%

14%

0.06%

0.45%

18%

0.08%

(1)

0.68%
(0.13%)
0.55%
6 เดือน

หมายเหตุ :
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี_ยนแปลงทรัพย์สินที_ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื_อเป็ นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ที_จาํ เป็ นและสมควร
เพื_อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทาํ ให้ความเสี_ยงของทรัพย์สินที_ลงทุนเปลี_ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ทังc นี c ตราสารที_คาดว่าจะลงทุน
อาจมี การเปลี_ ย นแปลงเป็ น ตราสาร/ผู้ออกตราสารอื_ น หรือเพิ_ มเติม จากตราสารที_ ระบุไว้ข ้า งต้น เช่ น ธ.Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), ธ .Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ .Bank of East Asia (BEA), ธ .China Construction Bank (CCB), ธ .
Standard Chartered Bank (Singapore), ธ . Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ . United Overseas Bank LTD (UOB), ธ .Abu Dhabi
Commercial Bank (ADCB), ธ . Mashreqbank PSC (MASQ), ธ . Qatar National Bank (QNB), ธ . Ahli Bank (AHLI), ธ . CIMB, ธ . Bank of
Communications (BOCOM), ธ.Al Khalij Commercial Bank (KCBK), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร
เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนีภc าครัฐไทย, ตราสารหนีธc นาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน),
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน), และ/หรือตราสารที_อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จํากัด
(2) แหล่งที_มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที_เสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที_ 16 มิถนุ ายน 2565
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนนีอc าจมีการเปลี_ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที_ระบุในโครงการ
(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที_กาํ หนดไว้เนื_องจากสภาวะตลาดมีการเปลี_ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษี ที_เกี_ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมี
การเปลี_ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที_โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัด การอาจไม่รบั ซือc คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติตามอัตราที_โฆษณาไว้
(5) ในกรณีที_อตั ราผลตอบแทนที_กองทุนได้รบั หลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี_ยต่อปี ที_จะรับซือc คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที_ได้แจ้งไว้ตอน
เสนอขายหน่วยลงทุน บริษั ทจัดการขอสงวนสิทธิwเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุนเพิ_มเติมจากที_ได้
ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที_เรียกเก็บได้ตามที_ระบุไว้ในหนังสือชีชc วนเสนอขายหน่วยลงทุน
(6) อันดับความน่าเชื_อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื_อถือที_อา้ งอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื_อถือที_อา้ งอิงโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื_อถืออื_น

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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5. จํานวนเงิน ทุน โครงการล่าสุด
7,000 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการซึ(งเท่ากับ 1,050 ล้านบาท ทังนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe
option) แต่ไม่เต็มจํานวนที(เพิ(มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะดําเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนและ
ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
6. วิธ ีก ารสังซือ ขายคืน และสับ เปลียนหน่วยลงทุน
(1) วิธ ีก ารสังซือหน่วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญ ชีก องทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีก องทุน ผ่านบริษัท จัด การ และผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน
สําหรับผูท้ ี_ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ _ งั ซือc จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื_อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซือc ขาย และสับเปลี_ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ _งั ซือc ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็ นจริง พร้อมทังc แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี c
เอกสารหลัก ฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบ ุค คลธรรมดา
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ_งลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือเอกสารอื_นใดที_บริษัทจัดการกําหนดเพิ_มเติม

กรณีน ิต ิบ ุค คล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื_อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและหรือผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื_อนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั งสื อ มอบอํา นาจในกรณี ผู้มี อ ํา นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที_ระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ_งเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้อง
หรือเอกสารอื_นใดที_บริษัทจัดการกําหนดเพิ_มเติม

ในกรณีที_ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตังc แต่ 2 คนขึนc ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื_อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านันc เป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที_มีช_ือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทังc นี c จะต้องเป็ นไปตามเงื_อนไขที_ระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญ ชีก องทุน ผ่านช่อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือc คืนหน่วยลงทุนที_เปิ ดให้บริการได้ โดยมีขอ้ กําหนดและเงื_อนไขเป็ นไปตามที_กาํ หนดไว้ของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
(1.2) มูล ค่าขันตําของการสังซือหน่วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือc หน่วยลงทุนครังc แรกได้โดยจะต้องเป็ นจํานวนเงินไม่ต_าํ กว่า 510,000 บาท และสั_งซือc ครังc ถัดไปไม่ต_าํ กว่า 2,000 บาท โดย
คํานวณเป็ นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัcน หากจองซือc หน่วยลงทุนด้วยมูล ค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้รบั หน่วยลงทุน
51,000 หน่วย
(1.3) วัน และเวลาทีเสนอขายหน่วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือc หน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครังc แรกระหว่างวันที_ 21 - 27 มิถนุ ายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก เท่านันc
(1.4) ช่อ งทางการสังซือและการชําระเงิน ค่าสังซือหน่วยลงทุน
 กรณีจ องซือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา
ผูจ้ องซือc อาจชําระเป็ นคําสั_งหักบัญชีเงินฝากที_ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที_ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวันเดียวกับ
วันที_จองซือc หน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั_งจ่ายเช็ค ต้องขีดคร่อมเข้าบัญชีช_ือ “บัญชีรบั ชําระค่าซือc หน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ_ง
บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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 กรณีจ องซือผ่านบริษัท จัด การ หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน อืน
ผูจ้ องซือc อาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที_บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือc คืนหน่วยลงทุนอื_น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั_งจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีช_ือ “บัญชีจองซือc หน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี” ซึ_งบริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที_ บมจ. ธนาคาร
กรุ งศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ช ย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแc บงก์ สาขากรุ งเทพฯ, บมจ.
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุ งไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื_อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื_อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที_บริษัทจัดการกําหนดเพิ_มเติม
 กรณี จ องซื อผ่านช่ อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องบริษั ท จัด การ หรือ บมจ. ธนาคารกรุ ง ศรีอ ยุธ ยา หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรื อ
รับ ซือคืน หน่วยลงทุน อืน
ผูจ้ องซือc ที_ได้สมัครการใช้บริการซือc ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือc หน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั_วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก และจะต้องทําการสั_งซือc ให้เสร็จสินc ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรกดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือc หน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผูส้ _งั ซือc ที_ได้ให้ไว้ตามวิธีการที_กาํ หนด ในกรณี
ที_เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือc ได้หรือรายการคําสั_งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ ซือc คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั_งซือc หน่วยลงทุนนัcน โดยผู้ส_ ังซือc สามารถใช้บริการสั_งซือc หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัด สรรหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือc หน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที_จองซือc หลังจากที_บริษัทจัดการได้รบั ใบจองซือc ที_ถูกต้องครบถ้วนและได้รบั ชําระเงิน
ค่าจองซือc หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที_มียอดรวมการจองซือc หน่วยลงทุนทังc หมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั_งซือc ก่อน ได้ก่อน” ตามวันและเวลาที_ได้รบั รายการซือc ขายหน่วยลงทุน
ในกรณีจองซือc หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือc หน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที_ส_ ังซือc (Pro Rata) ให้แก่ผูจ้ องซือc หน่วยลงทุนพร้อมกัน ทัcงนี c บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที_จะตัดสิทธิ ผูจ้ องซือc ที_
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามที_โครงการกําหนดเกี_ยวกับวันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรกในกรณีที_มียอดการจองซือc ในวันแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที_จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทังc หมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
(1.6) การคืน เงิน ค่าซือหน่วยลงทุน
ในกรณีที_ผูจ้ องซือc หน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครังc แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทังc หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที_บริษัทจัดการต้องยุติ
โครงการจัดการเนื_องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทําให้ไม่สามารถจัดตังc กองทุนได้ บริษัทจัดการจะชําระ
ค่าจองซือc หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที_เกิดขึนc จากเงินที_ได้รบั จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผจู้ องซือc หน่วยลงทุนโดยโอน
เงินข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียต์ ามที_อยู่ที_ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึ_งเดือนนับตังc แต่วนั ถัด
จากวันสินc สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือc หน่วยลงทุน ในกรณีที_บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือc
และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซือc หน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียc ในอัตราไม่ต_าํ กว่าร้อยละเจ็ด
ครึง_ ต่อปี นบั แต่วนั ที_ครบกําหนดเวลานันc จนถึงวันที_บริษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ครบถ้วน
ทังc นี c ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที_ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที_ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(2) วิธ ีก ารขายคืน หน่วยลงทุน
เนื_องจากกองทุนนีไc ม่รบั ซือc คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือc คืนหน่วยลงทุนอัต โนมัติ พร้อมกับ
จํานวนหน่วยลงทุนส่วนที_เหลือทังc หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย โดยมีกาํ หนดวันที_ทาํ การรับซือc คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือวันที_ทาํ การอื_นใด
ตามที_ระบุในข้อ (2.1) หรือข้อ (2.2) แล้วแต่ละกรณี ดังนี c
(2.1) บริษั ทจัด การจะดําเนินการรับซือc คืนหน่วยลงทุน โดยทําการสับ เปลี_ยนหน่วยลงทุนอัต โนมัติของกองทุนเปิ ด กรุ งศรีต ราสารหนีตc ่างประเทศ
6M80-ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) ตามจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือทังc หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงินสะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทังc นี c บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี_ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึนc อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ_งบริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ดาํ เนินการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว และในการรับซือc คืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือc คืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสินc วันทํารายการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรับซือc คืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนันc ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื_นได้ โดยให้เป็ นไปตาม
เงื_อนไขที_ระบุไว้ในหนังสือชีชc วนของกองทุนปลายทาง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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(2.2) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที_กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ประสบปั ญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื_องมือใดๆ หรือดําเนินการใดๆ สําหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว หรือมีเหตุการณ์อื_นใดที_บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการตามข้อ (2.2) นีเc ป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดาํ เนินการตามข้อ (2.1) ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซือc คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีตc ่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือทัcงหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที_สินc สุดอายุโครงการ และชําระเงินค่ารับซือc คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการโอนเข้าบัญ ชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือนําส่งเช็ค ทางไปรษณี ย ์ หรือวิธีอื_นใดอันจะเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น โดยถือว่า
บริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และในการรับซือc คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือc คืนหน่วย
ลงทุนของสินc วันทํารายการ
(3) วิธ ีก ารสับ เปลียนหน่วยลงทุน
(3.1) วัน และเวลาในการสับ เปลียนหน่วยลงทุน
- ผูล้ งทุนสามารถสับเปลี_ยนเข้ากองทุนได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครังc แรก และเป็ นการสับเปลี_ยนจากกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุน
เปิ ดกรุงศรีตราสารเพิ_มทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี c เท่านันc
- กองทุนนีไc ม่อนุญาตให้มีการสับเปลี_ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็ นการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื_อครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที_ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการหัวข้อเรื_อง “การรับซือc คืนหน่วยลงทุน”
(3.2) มูล ค่าขันตําในการสับ เปลียนเข้ากองทุน
- ท่านสามารถสับเปลี_ยนเข้ากองทุนโดยจะต้องเป็ นจํานวนเงินไม่ต_าํ กว่า “มูลค่าขันc ตํ_าของการสั_งซือc หน่วยลงทุน” ที_กาํ หนดไว้
- กรณีที_กองทุนนีเc ป็ นกองทุนปลายทางและเป็ นการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครังc แรก หากภายหลังจากการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซือc คืนหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้วปรากฏว่า การสั_ง
สับเปลี_ยนหน่วยลงทุนมีมลู ค่าตํ_ากว่า 510,000 บาท บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั_งทํารายการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั
ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(3.3) ช่อ งทางการสับ เปลียนเข้ากองทุน
 การสับ เปลียนผ่านบริษัท จัด การ หรือ บมจ. ธนาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน อืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี_ยนเข้ากองทุนได้ที_บริษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือc คืนหน่วย
ลงทุนอื_น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั_งสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังc ระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จํานวนเงินที_ตอ้ งการสับเปลี_ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื_อเจ้าหน้าที_ตรวจสอบคําสั_งสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที_จะส่ง
มอบสําเนาคําสั_งสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนที_ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับ เปลียนหน่วยลงทุน ผ่านช่อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องบริษัท จัด การ หรือ บมจ. ธนาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา หรือ ผู้ส นับ สนุน การ
ขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน อืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที_ได้สมัครการใช้บริการซือc ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสั_งสับเปลี_ยน
หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั_วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก และจะต้องทําการสั_งสับ เปลี_ยนหน่วยลงทุนให้เสร็จสินc
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรกดังกล่าว
ผูส้ _ งั สับเปลี_ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั_งสับเปลี_ยนนันc ได้เสร็จสินc สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัcงสิ นc ทัcงนี c บริษั ทจัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือรับ ซื อc คื นหน่ วยลงทุ น ขอสงวนสิ ทธิ ที_จ ะพิ จารณาให้เพิ กถอนการสั_ง
สับเปลี_ยนหน่วยลงทุนได้เมื_อมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร โดยขึนc อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือc คืน
หน่วยลงทุน
(3.4) ราคาขายและรับ ซือคืน กรณีส ับ เปลียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเc ป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือc คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี_ยนหน่วยลงทุน
- กรณี เป็ นกองทุนต้นทาง การคํานวณราคาสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที_ใช้เพื_อคํานวณราคารับซือc คืน
ของวันทําการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื_นๆ (ถ้ามี)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนที_ใช้เพื_อคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันที_กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี_ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื_นๆ (ถ้ามี)
อนึ_ง มูลค่าหน่วยลงทุนที_ใช้คาํ นวณราคาขายและรับซือc คืนในการสับ เปลี_ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็ นมูลค่าที_ได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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7. รอบระยะเวลาบัญชี
วันที_สินc สุดรอบบัญชีครังc แรกคือ วันที_สินc สุดอายุโครงการ
วันที_สินc สุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที_ วันที_สินc สุดอายุโครงการ
8. ปั จ จัยทีมีผ ลกระทบอย่างมีน ัย สําคัญต่อ เงิน ลงทุน ของผู้ล งทุน
- ความเสี_ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบียc เมื_อครบกําหนดอายุของตราสารที_กองทุนได้ลงทุนไว้ ซึ_งอาจทําให้ผูล้ งทุนไม่ได้รบั เงินลงทุน
คืนหรือไม่ได้รบั เงินคืนตามที_คาดหวังไว้
- กองทุนนีมc ีสภาพคล่องจํากัด เนื_องจากเป็ นกองทุนที_ไม่เปิ ดให้ซือc ขายแบบกองทุนเปิ ดทั_วไป โดยกองทุนมีการรับซือc คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านันc
9. การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืน หน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะเลื_อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที_มีคาํ สั_งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที_กาํ หนดไว้
ในโครงการ ซึ_งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี c
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื_อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที_เข้าเหตุดงั ต่อไปนี c โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที_ทาํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที_ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ_งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั_งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที_บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือc คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคา
รับ ซื อc คื น หน่ ว ยลงทุ น ที_ถู กต้อ งตัcงแต่ หนึ_ งสตางค์ขึนc ไปและคิ ด เป็ น อัต ราตัcงแต่ รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับ ซื อc คื น หน่ วยลงทุน ที_ ถูกต้อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื_อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี c
(1) เลื_อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที_ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาํ สั_งขายคืนหน่วยลงทุนนันc เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที_มีคาํ สั_งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื_อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนรายอื_นและผูล้ งทุนทั_วไปให้ทราบเรื_องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื_อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังc จัดส่งรายงานที_แสดงเหตุผลของการเลื_อน และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ตามข้อ 1. (1) หรือ การรับ รองข้อ มู ล ของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ต ามข้อ 1. (2) ต่ อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัcงนี c บริษัท จัด การจะ
มอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื_อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั_งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซือc คืนหน่วยลงทุนนันc
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที_ส่งคําสั_งขายคืนก่อนหลัง
10. การไม่ข ายหรือ ไม่ร ับ ซือคืน หน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับ ไว้แ ล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที_จะปิ ดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงับคําสั_งซือc และ/หรือคําสั_งสับเปลี_ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี c
1. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั_งซือc หน่วยลงทุนของผูส้ _งั ซือc หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโc ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(1.1) คําสั_งซือc ที_จะมีผลให้ผสู้ _งั ซือc หน่วยลงทุนรายนันc ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1.2) เพื_อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที_ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั_งซือc หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึ_งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
2. ในกรณีที_บริษัทจัดการได้จาํ หน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที_ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที_จะปฏิเสธ
การสั_งซือc หน่วยลงทุน ตังc แต่วนั ทําการซือc ขายถัดจากวันที_จาํ หน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนที_จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที_จะทํา
การเสนอขายหน่ วยลงทุ นครังc ต่ อไป โดยจะประกาศล่ ว งหน้าไว้ที_ ส าํ นั กงานของบริษั ท จัด การหรือผู้ส นับ สนุ นหรือเว็ บ ไซต์ของบริษั ท จัด การหรื อสื_ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที_เกี_ยวข้อง
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีใc ห้แก่ผลู้ งทุนที_มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง เท่านันc
11. ช่อ งทางทีผู้ถ ือ หน่วยลงทุน จะทราบข้อ มูล เกียวกับ NAV มูล ค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับ ซือคืน หน่วยลงทุน
สามารถติ ด ตามข้อ มู ล เกี_ ย วกั บ มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ มู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรับ ซื cอ คื น หน่ ว ยลงทุ น ได้จ ากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท จั ด การ
www.krungsriasset.com
12. ช่อ งทางทีผู้ล งทุน สามารถทราบข้อ มูล เพิมเติม เกียวกับ กองทุน รวมนี
ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ_มเติมเกี_ยวกับกองทุนรวมนี c รวมถึงสามรถดูขอ้ มูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ได้ที_สาํ นักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือc คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยMจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 7
ปั จ จัย ความเสียงของกองทุน รวม
1. ความเสียงจากการดําเนิน งานของผู้อ อกตราสาร (Business Risk):
ความเสี_ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที_เกี_ยวข้อง ซึ_งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
กองทุนจะพิ จารณาปั จจัย ต่างๆ ที_เกี_ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปั จจัยพืนc ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือ การจัด อัน ดับ ความน่าเชื_อถื อของผูอ้ อกตราสารเพื_อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้อ อกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี_ยงจากตราสารหนีทc ี_กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี c โดยบริษัทผูอ้ อกตราสารหนีนc นัc ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบียc ให้กองทุนเมื_อ
ถึงวันที_ครบกําหนด
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนีทc ี_ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภc าครัฐ ซึ_งมีความเสี_ยงจากการผิดนัดชําระหนีทc งัc เงินต้นและดอกเบียc
ในระดับที_ยอมรับได้
3. ความเสียงจากความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
ได้แก่ ความเสี_ยงที_เกิดจากการที_ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึนc ลง เนื_องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที_เกี_ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื_อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที_เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือก
ตราสารที_ดี ตามปั จจัยพืนc ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ_งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อ งของตราสาร (Liquidity Risk):
ในกรณีที_เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี_ยงที_ไม่สามารถขายตราสารที_กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที_ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที_กาํ หนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
เนื_องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที_มีอายุของตราสารใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซือc ขายเปลี_ยนมือของตราสาร บริษัทจัดการจึงมิได้ตระหนัก
ต่อความเสี_ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
5. ความเสียงจากอัต ราแลกเปลียนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณี ตราสารหนีทc ี_กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียc และเงินต้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี_ยงจากอัตราแลกเปลี_ยนเมื_อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาท ซึ_งจะทําให้ผลตอบแทนที_ได้รบั ไม่เป็ นไปตามที_คาดได้
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
เนื_องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี_ยในรอบปี บ ัญ ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เพื_อเป็ นการป้องกันความเสี_ยงด้านอัตราแลกเปลี_ยน
กองทุ นมี น โยบายที_ จ ะป้ องกัน ความเสี_ ย งอันอาจเกิ ด ขึนc ทัcงหมด โดยใช้สัญ ญาสวอปอัต ราแลกเปลี_ ย น (Currency Swap) และ/หรื อสัญ ญาฟอร์เวิ รด์ อัต รา
แลกเปลี_ยน (Currency Forward) เพื_อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที_สาํ หรับตราสารที_มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบียc และ/หรือผลตอบแทนอื_น เป็ นเงินตราต่างประเทศ
โดยกองทุนจะทําการป้องกันความเสี_ยงที_อาจเกิดขึนc จากอัตราแลกเปลี_ยน เพื_อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที_เป็ นเงินบาท
6. ความเสียงของคู่ส ัญญาซือขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญ ญาซือc ขายล่วงหน้า โดยที_บริษัทจัดการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาที_กระทํานอกศูนย์สัญ ญาซือc ขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีค วามเสี_ยงที_คู่ส ัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที_ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื_อถืออยู่ในอันดับที_สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที_มีอนั ดับความน่าเชื_อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที_สามารถลงทุนได้ หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือc ขายล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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7. ความเสียงจากการลงทุน ในต่างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี_ยงที_เกิดจากการเปลี_ยนแปลงภายในประเทศที_กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี_ยนแปลงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี_ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี_ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตุอื_นๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไc ด้ตรงตามระยะเวลาที_กาํ หนด
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
กองทุนมี นโยบายลงทุนในตราสารหนีทc ี_ เสนอขายในต่า งประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทําการลงทุนบริษัทจัด การจะวิเคราะห์ปัจจัยต่ างๆ ที_ อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีขc องประเทศที_เข้าลงทุนอย่างถี_ถว้ นรอบคอบ
9. ความเสียงจากข้อ จํากัด การนําเงิน ลงทุน กลับ ประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากมีการเปลี_ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ_งรวมถึงช้อจํากัดของ
การเคลื_อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารความเสี_ยง
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี_ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนc ฐานต่างๆ ของประเทศที_กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื_อประเมินความเสี_ยงจากการลงทุนในประเทศนันc ๆ ซึ_งอาจช่วยลดความเสี_ยงในส่วนนีไc ด้

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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เครืองมือ บริห ารความเสียงด้านสภาพคล่อ งของกองทุน รวม
- ไม่มี คําเตือ นเกียวกับ การลงทุน ในหน่ว ยลงทุน
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชc วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมc ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชc วน
ของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที_เสนอขายนันc
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื_นเพื_อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที_บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื_นเพื_อกองทุนรวม ซึ_งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังc นี c ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื_นเพิ_มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
สิท ธิแ ละข้อ จํากัด ของผู้ถ ือ หน่วยลงทุน
1. เงือนไขทีผู้ถ ือ หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมนีอาจถูก จํากัด สิท ธิ
กองทุนนี มc ีขอ้ จํากัด ในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที_จาํ หน่ายได้แล้วทัcงหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัด การหรือบริษัท หลักทรัพย์ที_เป็ นเจ้าของบัญ ชีแบบไม่เปิ ดเผยชื_อผู้ถือหน่ วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ คะแนนเสียงส่วนที_เกิ น
ดังกล่าว
2. ข้อ มูล การถือ หน่วยลงทุน เกิน ข้อ จํากัด ในการใช้ส ิท ธิอ อกเสียงทีมีแ นวโน้ม ว่าอาจจะเกิด ขึน (ถ้ามี) และช่อ งทางการตรวจสอบข้อ มูล สัด ส่วนการถือ
หน่วยลงทุน ของบุค คล
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดได้ที_เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com
3. วิธ ีก ารโอนหน่วยลงทุน และข้อ จํากัด การโอนหน่วยลงทุน
 การโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณี ที_ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็ น “ผู้ลงทุนที_มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” ตามที_ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด รวมถึงการโอนทางมรดก
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมายื_นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที_สาํ นักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสํานักงานผูส้ นับสนุนที_เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที_ผรู้ บั
โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องดําเนินการตามขันc ตอน ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึงทํา
การโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที_ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที_เรียกเก็บจากผูส้ _งั ซือc หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจากที_ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี
พร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที_ผโู้ อนมีใบสําคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนําส่งใบสําคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื_อทําการ
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผูร้ บั โอนต้องการได้ใบสําคัญ หน่วยลงทุนจะต้องยื_นเรื_องการขอให้ออกใบสําคัญ
หน่วยลงทุนตามที_ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื_อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทังc นี c ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื_อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดําเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
 ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้ งทุนอื_นที_มิใช่ “ผูล้ งทุนที_มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึ_งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน อย่างไรก็ดี ในกรณีที_บคุ คลใดรับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บคุ คลนันc ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน ที_ จาํ หน่ ายได้แ ล้ว ทัcงหมด บริษั ทจัด การหรือบริษั ทหลักทรัพย์ที_เป็ นเจ้าของบัญ ชีแบบไม่ เปิ ด เผยชื_อผู้ถือหน่ วยลงทุน
(omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที_เกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมนีจะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื(อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ(งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ(งเท่านัน โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
5. ช่องทางและวิธีการที,ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ทีก, องทุนรวมลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที(บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ที(สาํ นักงานของบริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com
6. ช่องทางและวิธี การร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ ข้อพิ พ าทโดยกระบวนการอนุ ญ าโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเ ข้าสู่ กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม
- ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัด การ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
- กองทุนรวมนีมc ีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที_บริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี c และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที_เกี_ยวข้อง
อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
7. ภูมิลาํ เนาเพื,อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ, ม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที_ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื_น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที_อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนา เพื_อบริษัท
จัดการจะได้นาํ ทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยMจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 11
ข้อ มูล เกียวกับ บุค คลทีเกียวข้อ งกับ การดําเนิน การของกองทุน รวม
1. บุค คลทีเกียวข้อ งกับ การดําเนิน การของกองทุน รวม
 รายชื_อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื_อดังต่อไปนี c
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

-

จํานวนกองทุนรวมทังc หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน

-

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 395,567 ล้านบาท

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

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าที_กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ_ ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้าหน้าที_ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ_ ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ_ ่ ายการลงทุนตราสารหนี c
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือc ขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ_ ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ_ ่ ายบริหารความเสีย_ งด้านการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี c
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี c
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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หน้ า 12
 รายชื_อผูจ้ ัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที_เกี_ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทังc หน้าที_ความ
รับผิดชอบของผูจ้ ัดการกองทุนดังกล่าว
ชือ นามสกุล
ประวัต ิก ารศึก ษา
นางสาวพรทิพา หนึ_งนําc 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
นายจาตุรนั ต์ สอนไว
- ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
นายชูศกั ดิw อวยพรชัยสกุล,
- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการ
CFA
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ_ง)
Bradford University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์, CFA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี_ยน
นักศึกษาที_ Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี_ยม)
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
- ปริญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ก ารทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้าทีความรับ ผิด ชอบ
- ผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนี c
- ผูจ้ ัดการกองทุน
- นักวิเคราะห์

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

- ผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนี c
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist
- ผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนี c
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

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

- ผูจ้ ัดการกองทุนตราสารหนีแc ละ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผูจ้ ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ัดการกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผูจ้ ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ัดการฝ่ ายบริหารความเสี_ยง
ด้านการลงทุน
- ผูจ้ ัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

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

- ผูจ้ ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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หน้ า 13
 รายชื_อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือc คืนหน่วยลงทุน (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

รายชือผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือคืน หน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี c จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช_ นั พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
บริษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือc ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือc ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือc ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช_ นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือc ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด

เบอร์โทรศัพท์
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
0-2660-6677
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
02-266-6697
02-0265100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
02-274-9400
02-508-1567
02-061-9621
02-430-6543
02-829-6291

 รายชื_อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื_อผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังc นี c นอกจากหน้าที_ตามที_กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตังc ฯ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที_ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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 รายชื_อผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
รายชือผู้ส อบบัญชี
1
2
3
4
5
6

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -

ทีอ, ยู่
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที( 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

บริษท
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สรุ ป อัต ราส่ว นการลงทุน ของกองทุน รวม
อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามผู้อ อกทรัพ ย์ส ิน หรือ คู่ส ัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนc ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต_าํ กว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ_ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที_ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที_ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที_มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี c
5.1 เป็ นตราสารหนี c ตราสารกึ_งหนีกc ึ_งทุน หรือศุกกู ที_ผอู้ อกจัดตังc ขึนc ตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที_ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที_มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ_งดังนี c
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั_วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที_เป็ นตราสารที_มีกาํ หนดวันชําระหนีนc อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที_ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี c
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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_อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที_เป็ นตราสารที_มีกาํ หนดวันชําระหนีมc ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที_ลงทุน ต้องขึนc
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี c
6.1 ตราสารที_มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี c
6.1.1 เป็ นตราสารหนี c ตราสารกึ_งหนีกc ึ_งทุน หรือศุกกู ที_ผอู้ อกจัดตังc ขึนc ตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนันc ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตังc ขึนc ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที_ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 เป็ นตราสารที_มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ_งดังนี c
6.1.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือc ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั_วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที_เป็ นตราสารที_มีกาํ หนดวันชําระหนีนc อ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที_ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ ีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี c
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี c แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) นําc หนักของตราสารทีล_ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี c แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) นําc หนักของทรัพย์สินที_ลงทุนใน benchmark + 5%

บริษท
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6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป_ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที_มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที_เป็ นตราสารที_มีกาํ หนดวันชําระหนีมc ากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที_ลงทุน
ต้องขึนc ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที_ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที_ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที_จดทะเบียนซือc ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื_อการจด
ทะเบียนซือc ขายในกระดานซือc ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทั_วไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือc ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที_อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที_อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือc ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือc ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื_นนอกเหนือจากที_ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี c ไม่มีขอ้ กําหนดเกี_ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื_อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามกลุ่ม กิจ การ (group limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
ั ญา
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที_อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ_งดังนี c แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นําc หนักของทรัพย์สินที_ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี c ไม่มีขอ้ กําหนดเกี_ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื_อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ทีคํานวณตามประเภททรัพ ย์ส ิน (product limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัŽวแลกเงินหรือตัŽวสัญญาใช้เงิน ที_นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ _งั จ่าย หรือ
คู่สญ
ั ญา ดังนี c
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที_มีกฎหมายเฉพาะจัดตังc ขึนc
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื_อที_อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที_กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิwมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2 reverse repo
3 securities lending
4 total SIP ซึ_งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที_ 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค_ าํ นวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5 derivatives ดังนี c
5.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที_มีวตั ถุประสงค์เพื_อการลดความเสี_ยง (hedging)

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี_ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมที_มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี_ย
ตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที_อายุกองทุนคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังc นี c เฉพาะกองทุนรวมที_
มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี_ยงที_มีอยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื_อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีขอ้ กําหนดเกี_ยวกับ product limit
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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อัต ราส่ว นการลงทุน ทีคํานวณตามความมีส ่วนได้เ สีย ในกิจ การทีลงทุน (concentration limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสc ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อกตราสาร
1 ตราสารหนี c ตราสารกึ_งหนีกc ึ_งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึ_ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภc าครัฐไทยหรือตราสารหนี c รายนันc ตามที_เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังc นี c ในกรณีที_
ภาครัฐต่างประเทศ)
ผูอ้ อกตราสารมีหนีสc ินทางการเงินที_ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนีสc ินทางการเงินดังกล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนีสc ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสc นิ ทาง
การเงินนันc จะต้องเป็ นข้อมูลที_มีการเผยแพร่เป็ นการทั_วไป และในกรณีที_ผอู้ อกตราสาร
ไม่มีหนีสc ินทางการเงินตามที_เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังc แรกของผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีขc องผูอ้ อก
รายนันc เป็ นรายครังc เว้นแต่ในกรณีที_ผอู้ อกตราสารได้มีการยื_นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที_กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโc ดยเป็ นตราสารที_ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํ_ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะ
ลงทุนเพื_อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครังc เว้นแต่กรณีที_ผอู้ อกตรา
สารได้มีการยื_นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ_ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที_ออกโดยบุคคลดังนี c
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื_อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื_อที_อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื_อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป_ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที_มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังc หมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที_ออกหน่วยนันc
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที_มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี c
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังc ขึนc ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ
ที(แก้ไขเพิ(มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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หน้ า 18
ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายทีเรียกเก็บ จากผู้ซ ือหรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน หรือ กองทุน รวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทีเรียกเก็บ จากกองทุน รวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังc หมด หักด้วย มูลค่าหนีสc ินทังc หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที_คาํ นวณ)
รายการทีเรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทังหมดทีประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผูด
้ แู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมที_ปรึกษาการลงทุน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผป
ู้ ระกัน
 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังc แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทีประมาณการไม่ไ ด้
 ค่าใช้จ่ายที_เกิดขึน
c เพื_อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื_นใดที_เกิดขึนc จาก
การทํารายการซือc ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทังหมด
ค่าใช้จ ่ายในการซือขายหลัก ทรัพ ย์

อัต ราตามโครงการ
ไม่เ กิน 1.9474
ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่มี
ตามที_จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มี
ตามที_จ่ายจริง

ไม่เกิน 1.9474
ตามที_จ่ายจริง

ค่าใช้จ ่ายทีเรียกเก็บ จากผู้ส ังซือหรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเรียกเก็บ

อัต ราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือc คืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี_ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็ น 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที_เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ _งั ซือc หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที_รวมภาษี มลู ค่าเพิ_มหรือภาษี ธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษี อื_นใดแล้ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M80-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) -
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หน้ า 19
ข้อ มูล อืนๆ
1. การรับ ผลประโยชน์ต อบแทนเนืองจากการทีกองทุน ใช้บ ริก ารบุค คลอืน (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที_มีมลู ค่าเพื_อกองทุนจากบุคคลที_เป็ นผูใ้ ห้บริการอันเนื_องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ทังc ที_มีอยู่ในปั จจุบนั และที_แก้ไขเพิ_มเติมในอนาคต ที_เกี_ยวกับการกระทําที_อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี c
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที_รบั ไว้นันc ต้องเป็ นทรัพย์สินที_มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี_ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่ มี พฤติ กรรมที_ แสดงให้เห็น ว่า บริษั ทจัด การใช้บ ริก ารของบุค คลนัcน บ่ อ ยครัcงเกิน ความจํา เป็ นเพื_ อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จ ากบุค คลดังกล่ า ว
(churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ_งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที_อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นันc ด้วย
ทังc นี c กรณีที_บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี_ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
2. ข้อ กําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต ่างประเทศในลัก ษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที_เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ_งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที_ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที_ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ
FFI) รายงานข้อมูลเกี_ยวกับบัญชีของบุคคลที_อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ_งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ _ึงมีถ_ิน
ที_อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ _ึงมีถ_ินที_อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ_งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัcน นอกจากนียc ังปรากฏด้วยว่าในปั จจุบันมีรฐั บาลในหลาย
ประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที_มีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที_คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ_งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ_งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที_ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญ ชาติอเมริกันและบุค คลที_มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที_ FATCA กําหนด หน้าที_ในการตรวจสอบ
ข้อมูล ลูกค้าเพื_อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที_ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัด ทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื_อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันc จะได้รบั ผลกระทบที_สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที_กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ_งจะเริ_มต้นตังc แต่วนั ที_ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ_งอาจรวมถึ งเงินฝากและเงินลงทุนกับ สถาบันการเงิน อื_ นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ_งจะเริ_มต้นตัcงแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้น ไป โดย FATCA
กําหนดให้ส ถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที_เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ_งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือc คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที_ดาํ เนินการหักเงิน ณ ที_จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที_เป็ น
NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังc ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังc ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือc คืนหน่วยลงทุน
ที_เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษั ท
จัดการ ซึ_งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือc คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื_อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังc เพื_อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื_อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง และเพื_อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ_งรวมทังc ผูท้ ี_เกี_ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือc คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี c
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที_เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที_กฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื_อ ที_อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที_ ได้รบั เป็ นต้น) ที_มีอยู่ในบัญ ชีทัcงหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัcนกับบริษัท จัด การ ให้กับ หน่วยงานของรัฐทัcงในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ_มเติม เพื_อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี_ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที_กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุ งข้อมูลเมื_อข้อมูลที_เคยให้ไว้มีการเปลี_ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื_อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง
(ในกรณีที_เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทังc นี c เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื_นใดเพื_อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง
เพื_อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที_จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังc เพื_อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ_มขึนc
หากมีการดําเนินการที_สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องข้างต้น ในกรณี ที_ผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที_บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ_งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตc ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที_บริษัทจัดการแจ้งนีแc ล้ว และ/หรือได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที_ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสั_งซือc / สับเปลี_ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที_จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที_ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนัcนได้ เพื_อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้อง ทังc นี c ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื_นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ_มขึนc หากมีการดําเนินการที_สอดคล้อง
กับกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื_อหลีกเลี_ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการที_ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที_จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคาร
ตามที_กล่าวแล้วข้างต้น ซึ_งในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที_เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคล
ตามที_กฎหมายต่างประเทศที_เกี_ยวข้องกําหนด)เท่านันc
ทังc นี c ในกรณีที_กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ_มเติมข้อกําหนดเพื_อรองรับการดําเนินการตามที_บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ ี_เกี_ยวข้อง)
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื_นใดที_ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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