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ผู�ลงทุนไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนนี้ในช�วงเวลา 6 เดือนได� และกองทุนนี้ลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีป*จจัยลบที่ส�งผลกระทบต�อการลงทุน
ดังกล�าว ผู�ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
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กองทุนเป0ดกรุงศรีตราสารหนี้ต�างประเทศ 6M81-ห�ามขายผู�ลงทุนรายย�อย (AI) 
Krungsri Foreign Fixed Income 6M81 Fund-Not for Retail Investors (AI) 
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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุน :  กองทุนรวมตราสารหนี�ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที(เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง ประเภทรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในอัตราประมาณร้อยละ 0.65 โดยเฉลี(ยต่อปีของเงินลงทุนเริ(มแรก 

นโยบายการลงทุน :   

1.  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี� และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศุกูก รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ(งจะเน้นลงทุนในตราสารที(ออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ�าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 
ที(มีอันดับความน่าเชื(อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที(สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

2.  กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี(ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ(งอาจมีบางขณะที(กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได ้เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ(งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั�งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซื�อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึ(งมีระยะเวลาประมาณ 
30 วัน  

3.  เงินลงทุนส่วนที(เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี�ในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัVวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล 
หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัVวแลกเงิน ตัVวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิที(จะซื�อหุ้นกู้ ที(กระทรวงการคลังหรือกองทุน
เพื(อการฟื�นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผูสั้(งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรือผูค้ํ�าประกัน และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสาร
หนี�อื(นใดที(ธนาคารที(มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผู้สั(งจ่าย ผู้รับรอง ผูรั้บอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ�าประกัน 
และ/หรือ ตราสารหนี�ที(บริษัทเอกชนทั(วไป เป็นผู้ออก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผู้คํ�าประกัน เป็นต้น 

4.  กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ(งตราสารหนี�ที(มีอันดับความน่าเชื(อถือตํ(ากว่าที(สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที(ไม่ไดรั้บการจัดอันดับ
ความน่าเชื(อถือ (Unrated Bond) ทั�งนี� กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที(มีสัญญาซื�อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)  

5.  กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี(ยงด้านอัตราแลกเปลี(ยนเงินเต็มจาํนวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี�ย  

6.  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอื(น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื(น ตามที(สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้ 

7.  ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี�รวมด้วย โดยจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคัญ 

(7.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนัที(จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

(7.2)   ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 

(7.3)   ช่วงระยะเวลาที(ตอ้งใช้ในการจําหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเนื(องจากได้รับคาํสั(งขายคืน หรือสับเปลี(ยนหน่วยลงทุน หรือเพื(อรอการลงทุน ทั�งนี� ต้อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ 

2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะที,สาํคัญของกองทุนรวม 

กองทุน buy & hold  

อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตํ(ากว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน นับตั�งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั�งนี� บริษัทจัดการจะ
ดาํเนินการโดยวิธีใด  ๆเพื(อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที(สิ�นสุดอายุโครงการภายใน 15 วัน นับตั�งแต่วนัจดทะเบียนฯ ดังกล่าว และในกรณีที(เป็นวันหยุดให้เลื(อน
เป็นวันทําการถัดไป 
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4.  ผลตอบแทนที,ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ข ้อมูลเกี�ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศร ีตราสารหนี�ต ่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 

รายละเอ ียดของตราสารท ี�คาดว่าจะลงทุน 

ตราสารท ี�ลงทุน (1) 

อ ันดับความน่าเชื�อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

(ต ่อปี)(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที� 

กองทุนจะได้ร ับ  
(ต่อปี) (1) National  

rating 
International 

rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ Bank of China 
(BOC) สาขามาเก๊า - จีน 

 A/Fitch 1.18% 18% 0.21% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ Doha Bank (DHBK) 
- กาตาร ์

 A-/Fitch 0.93% 18% 0.17% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ Agricultural Bank of 
China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน 

 A/Fitch 0.71% 18% 0.13% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ The Commercial 
Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร ์

 A-/Fitch 0.62% 18% 0.11% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ Masraf Al Rayan 
QPSC (MARK) - กาตาร ์

 A1/Moody's 0.62% 14% 0.09% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํของ Ahli Bank (AHLI) - 
กาตาร ์

 A-/Fitch 0.50% 14% 0.07% 

รวม 0.78% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3), (5) (0.13%) 

ประมาณการผลตอบแทนท̂ีผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเม̂ือรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั (ต่อปี) (4) 0.65% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 6 เดือน 

หมายเหตุ :  

(1)   บริษัทจัดการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี^ยนแปลงทรพัยสิ์นท̂ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเมื^อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณท̂ี์จาํเป็นและสมควร
เพื^อรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเส̂ียงของทรพัยสิ์นท̂ีลงทนุเปล̂ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญั ทัdงนี d ตราสารที^คาดว่าจะลงทุน
อาจมีการเปลี^ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื^น หรือเพ̂ิมเติมจากตราสารที^ระบุไว้ข ้างต้น เช่น 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.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 รกัยัต 
อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายนั เบอหดั, ตราสารหนีdภาครฐัไทย, ตราสารหนีdธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศภุาลยั จาํกดั (มหาชน), บริษัท แลนด ์แอนด ์
เฮาส ์จาํกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด 
(มหาชน), ธนาคาร ทิสโก ้จาํกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห ์(ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน), ธนาคาร ธน
ชาต จาํกดั (มหาชน), ธ. Saudi National Bank (SNB), และ/หรือตราสารท̂ีอยู่ภายใตก้รอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศรี จาํกดั 

(2)  แหล่งที^มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท̂ีเสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท̂ี 23 มิถนุายน 2565 

(3)  ค่าใชจ้่ายของกองทนุนี dอาจมีการเปลี^ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากท̂ีระบใุนโครงการ 

(4) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามท̂ีกาํหนดไวเ้น̂ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี^ยนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อตัราภาษีท̂ีเก̂ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารมี
การเปล̂ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ ผูถื้อหน่วยอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอัตราท̂ีโฆษณาไว ้และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบัซื dอคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิตามอตัราท̂ีโฆษณาไว ้

(5)  ในกรณีที^อตัราผลตอบแทนท̂ีกองทุนไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ่้ายสูงกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี^ยต่อปีท̂ีจะรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัตามท̂ีไดแ้จง้ไวต้อน
เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิxเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพ̂ิมเติมจากที^ได้
ประมาณการไว ้โดยจะไม่เกินอตัราสงูสดุที^เรียกเก็บไดต้ามที^ระบไุวใ้นหนงัสือชี dชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(6)   อนัดับความน่าเช̂ือถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื^อถือท̂ีอา้งอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเช̂ือถือท̂ีอา้งอิงโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช̂ือถืออ̂ืน 
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5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

7,000 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนโครงการซึ(งเท่ากับ 1,050 ล้านบาท ทั�งนี� หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe 
option) แต่ไม่เต็มจํานวนที(เพิ(มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที(จะดาํเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและ
ดาํเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกได้โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

6. วิธ ีการสั�งซ ื�อ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

(1)  วิธ ีการสั�งซ ื�อหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองท ุนผ่านบร ิษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูท̂ี้ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ ั^งซื dอจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพ̂ือประโยชนใ์น
การติดต่อทาํรายการซื dอ ขาย และสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั^งซื dอตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัdงแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี d  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีน ิต ิบุคคล 
ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ^งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอ̂ืนใดที^บริษัทจดัการกาํหนดเพิ^มเติม  ข)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื^อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและหรือผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง̂ือนไขการลงนาม 
 ง)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้มีอ ํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที^ระบใุนหนงัสือ
รบัรองกระทรวงพาณิชย ์ซึ^งเอกสารดงักล่าวมีการลงนาม
รบัรองความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอ̂ืนใดท̂ีบริษัทจดัการกาํหนดเพ̂ิมเติม  

ในกรณีท̂ีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตัdงแต่ 2 คนขึ dนไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ชื^อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านัdน เป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลท̂ีมีช̂ือแรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัdงนี d จะตอ้งเป็นไปตามเง̂ือนไขที^ระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช ่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุที^เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้กาํหนดและเง̂ือนไขเป็นไปตามท̂ีกาํหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าข ั�นต ํ�าของการสั�งซ ื�อหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื dอหน่วยลงทุนครัdงแรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ^ากว่า 510,000 บาท และสั^งซื dอครัdงถัดไปไม่ตํ^ากว่า 2,000 บาท โดย
คาํนวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดงันัdน หากจองซื dอหน่วยลงทุนดว้ยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้รบัหน่วยลงทุน 
51,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาท ี�เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื dอหน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงเสนอขายครัdงแรกระหว่างวนัท̂ี 21 - 27 มิถนุายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัdงแรก เท่านัdน 

(1.4)  ช ่องทางการสั�งซ ื�อและการชาํระเงินค่าสั�งซ ื�อหน่วยลงทุน 
 กรณีจองซ ื�อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศร ีอยุธยา 

ผูจ้องซืdออาจชาํระเป็นคาํสั^งหกับญัชีเงินฝากที^ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต ์ท̂ีธนาคารสามารถเรียกเก็บไดใ้นวนัเดียวกับ
วันท̂ีจองซืdอหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั^งจ่ายเช็คตอ้งขีดคร่อมเขา้บญัชีชื^อ “บัญชีรบัชาํระค่าซื dอหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ^ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไวก้ับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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 กรณีจองซ ื�อผ่านบร ิษัทจัดการ หร ือ ผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุนอ ื�น 
ผูจ้องซืdออาจชาํระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต ์ไดท̂ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอื^น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั^งจ่ายเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีชื^อ “บญัชีจองซื dอหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ^งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที^ บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย,์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี dแบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. 
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพ̂ือรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ̂ือรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที^บริษัทจดัการกาํหนดเพ̂ิมเติม 

 กรณีจองซ ื�อผ่านช ่องทางอ ิเล็กทรอนิกส ์ของบริษัทจัดการ  หร ือบมจ. ธ นาคาร กรุงศร ีอยุธยา หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือ 
ร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุนอ ื�น 
ผูจ้องซื dอที^ไดส้มคัรการใชบ้ริการซื dอขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซื dอหน่วยลงทนุได้
ตลอด 24 ชั^วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัdงแรก และจะตอ้งทาํการสั^งซื dอใหเ้สร็จสิ dนภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัdงแรกดงักล่าว  
โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการหกัเงินตามจาํนวนเงินค่าซื dอหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ ั^งซื dอที^ไดใ้หไ้วต้ามวิธีการท̂ีกาํหนด ในกรณี
ท̂ีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซืdอไดห้รือรายการคาํสั^งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซืdอคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคาํสั^งซื dอหน่วยลงทุนนัdน โดยผู้สั^งซื dอสามารถใชบ้ริการสั^งซื dอหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงท ุน  

ผูจ้องซืdอหน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามท̂ีจองซื dอ หลงัจากที^บริษัทจดัการไดร้บัใบจองซื dอท̂ีถูกตอ้งครบถว้นและไดร้บัชาํระเงิน
ค่าจองซื dอหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ ในกรณีที^มียอดรวมการจองซื dอหน่วยลงทุนทัdงหมดของกองทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใชห้ลกัการ “สั^งซื dอก่อน ไดก้่อน” ตามวนัและเวลาท̂ีไดร้บัรายการซืdอขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซื dอหน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื dอหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนจาํนวนท̂ีสั^งซื dอ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูจ้องซื dอหน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทัdงนี d บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท̂ีจะตัดสิทธิผูจ้องซื dอท̂ี
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามที^โครงการกาํหนดเกี^ยวกับวนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครัdงแรกในกรณีที^มียอดการจองซื dอในวนัแรกเกินกว่า
จาํนวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที^จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัdงหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(1.6) การคืนเงินค่าซ ื�อหน่วยลงทุน  

ในกรณีท̂ีผูจ้องซื dอหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครัdงแรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัdงหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีท̂ีบริษัทจดัการตอ้งยุติ
โครงการจัดการเนื^องจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถึ้ง 35 ราย ทาํใหไ้ม่สามารถจัดตัdงกองทนุได ้บริษัทจดัการจะชาํระ
ค่าจองซืdอหน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ท̂ีเกิดขึ dนจากเงินท̂ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนใหแ้ก่ผูจ้องซืdอหน่วยลงทนุโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียต์ามที^อยู่ท̂ีระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ^งเดือนนับตัdงแต่วนัถัด
จากวนัสิ dนสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัdงแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื dอหน่วยลงทุน ในกรณีที^บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซืdอ
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซื dอหน่วยลงทุนไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะชาํระดอกเบี dยในอตัราไม่ตํ^ากว่ารอ้ยละเจ็ด
ครึง̂ต่อปีนบัแต่วนัที^ครบกาํหนดเวลานัdนจนถึงวนัท̂ีบริษัทจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  

ทัdงนี d ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุที^ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าท̂ีตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

(2) วิธ ีการขายคืนหน่วยลงทุน 

เนื^องจากกองทุนนี dไม่รบัซื dอคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซืdอคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั พรอ้มกับ
จาํนวนหน่วยลงทนุส่วนที^เหลือทัdงหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุราย โดยมีกาํหนดวนัท̂ีทาํการรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั และ/หรือวนัท̂ีทาํการอื^นใด
ตามที^ระบใุนขอ้ (2.1) หรือขอ้ (2.2) แลว้แต่ละกรณี ดงันี d 

(2.1)  บริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสับเปล̂ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี dต่างประเทศ 
6M81-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตามจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือทัdงหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-
สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทนุปลายทาง) ทัdงนี d บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล̂ียนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลงัก็ได ้โดยขึ dนอยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ^งบริษัทจดัการจะดาํเนินการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหด้าํเนินการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวแลว้ และในการรบัซื dอคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซื dอคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของสิ dนวนัทาํรายการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทาง ภายหลงัจากการทาํรายการรบัซืdอคืนหน่วยลงทนุโดยทาํการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิในวนัทาํการถดัไป ดงันัdน ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดาํเนินการขายคืน หรือสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ̂ืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตาม
เง̂ือนไขท̂ีระบไุวใ้นหนงัสือชี dชวนของกองทนุปลายทาง 

 



หน้า 5 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2.2)  ในกรณีเกิดเหตกุารณท์ี^กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เคร̂ืองมือใดๆ หรือดาํเนินการใดๆ สาํหรบัการบริหารสภาพคล่องของกองทนุดงักล่าว หรือมีเหตุการณอ์ื^นใดที^บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่า
การดาํเนินการตามขอ้ (2.2) นี dเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการตามขอ้ (2.1) ขา้งตน้ โดยบริษัท
จัดการจะดาํเนินการรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีdต่างประเทศ 6M81-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทัdงหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายในวันที^สิ dนสุดอายุโครงการ และชาํระเงินค่ารบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการโอนเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือนาํส่งเช็คทางไปรษณีย ์หรือวิธีอื^นใดอนัจะเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่า
บริษัทจัดการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และในการรบัซื dอคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซื dอคืนหน่วย
ลงทนุของสิ dนวนัทาํรายการ 

(3)  วิธ ีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
-   ผูล้งทนุสามารถสบัเปลี^ยนเขา้กองทนุไดเ้ฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัdงแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัdงแรก และเป็นการสบัเปลี^ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทุน
เปิดกรุงศรีตราสารเพ̂ิมทรพัย ์และกองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนีd เท่านัdน 

-   กองทุนนี dไม่อนุญาตใหม้ีการสับเปล̂ียนออกจากกองทุน เวน้แต่เป็นการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเมื^อครบกาํหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที^ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการหวัขอ้เรื^อง “การรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุ” 

(3.2) มูลค่าข ั�นต ํ�าในการสับเปลี�ยนเข ้ากองทุน 
-   ท่านสามารถสบัเปลี^ยนเขา้กองทนุโดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ^ากว่า “มลูค่าขัdนต ํ^าของการสั^งซื dอหน่วยลงทุน” ที^กาํหนดไว ้

-   กรณีท̂ีกองทนุนี dเป็นกองทนุปลายทางและเป็นการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัdงแรก หากภายหลงัจากการ
คาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ และราคารบัซื dอคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางแลว้ปรากฏว่า การสั^ง
สบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุมีมลูค่าตํ^ากว่า 510,000 บาท บริษัทจดัการจะยกเลิกคาํสั^งทาํรายการสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวโดยถือว่าไดร้บั
ความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

(3.3)  ช ่องทางการสับเปลี�ยนเข ้ากองทุน 
 การสับเปลี�ยนผ่านบร ิษัทจัดการ หร ือบมจ. ธนาคารกรุงศร ีอยุธยา หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุนอ ื�น 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี^ยนเขา้กองทนุไดท̂ี้บริษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซืdอคืนหน่วย
ลงทนุอื^น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาํสั^งสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัdงระบจุาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จาํนวนเงินที^ตอ้งการสบัเปลี^ยนออกจากกองทนุตน้ทาง เมื^อเจา้หนา้ที^ตรวจสอบคาํสั^งสบัเปลี^ยนหน่วยลงทุนว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที^จะส่ง
มอบสาํเนาคาํสั^งสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุท̂ีลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบร ิษัทจัดการ หร ือบมจ. ธนาคารกรุงศร ีอยุธยา หร ือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุนอ ื�น 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนท̂ีไดส้มคัรการใชบ้ริการซืdอขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถสั^งสบัเปล̂ียน
หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั^วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัdงแรก และจะตอ้งทาํการสั^งสบัเปลี^ยนหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสิ dน
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัdงแรกดงักล่าว 

ผูส้ ั^งสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั^งสบัเปล̂ียนนัdนไดเ้สร็จสิ dนสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัdงสิ dน ทัdงนี d บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซืdอคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที^จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั^ ง
สบัเปลี^ยนหน่วยลงทุนไดเ้ม̂ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร โดยขึ dนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื dอคืน
หน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและร ับซ ื�อคืนกรณีสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีdเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซืdอคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี^ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท̂ีใชเ้พ̂ือคาํนวณราคารบัซื dอคืน

ของวนัทาํการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอื^นๆ (ถา้มี)  
- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี^ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที^ใชเ้พื^อคาํนวณราคาขายของวนัทาํ

การก่อนวนัที^กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี^ยนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอื^นๆ (ถา้มี)  

อนึ^ง มูลค่าหน่วยลงทุนท̂ีใชค้าํนวณราคาขายและรบัซื dอคืนในการสับเปลี^ยนหน่วยลงทุนขา้งต้นตอ้งเป็นมูลค่าท̂ีไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

 



หน้า 6 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัท̂ีสิ dนสดุรอบบญัชีครัdงแรกคือ วนัท̂ีสิ dนสุดอายโุครงการ 

วนัท̂ีสิ dนสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที^ วนัท̂ีสิ dนสดุอายุโครงการ 

8.  ปัจจัยท ี�มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงท ุน 
-  ความเส̂ียงจากความสามารถในการชาํระเงินตน้และดอกเบี dยเม̂ือครบกาํหนดอายุของตราสารท̂ีกองทุนไดล้งทนุไว ้ซึ^งอาจทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงินลงทุน

คืนหรือไม่ไดร้บัเงินคืนตามท̂ีคาดหวงัไว ้ 
-  กองทนุนี dมีสภาพคล่องจาํกดั เน̂ืองจากเป็นกองทนุที^ไม่เปิดใหซื้dอขายแบบกองทนุเปิดทั^วไป โดยกองทนุมีการรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านัdน 

9.  การเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเล̂ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนท̂ีมีคาํสั^งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท̂ีกาํหนดไว้
ในโครงการ ซึ^งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี d  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช̂ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท̂ีเขา้เหตดุงัต่อไปนีd โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที^ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท̂ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ^งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีคาํสั^งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที^บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซื dอคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา

รบัซืdอคืนหน่วยลงทุนที^ถูกต้องตัdงแต่หนึ^งสตางค์ขึ dนไปและคิดเป็นอัตราตัdงแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซืdอคืนหน่วยลงทุนที^ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื^อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีd  
(1)  เลื^อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัท̂ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั^งขายคืนหน่วยลงทุนนัdน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที^มีคาํสั^งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล̂ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายอ̂ืนและผูล้งทนุทั^วไปใหท้ราบเร̂ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจง้การเลื^อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทัdงจัดส่งรายงานท̂ีแสดงเหตผุลของการเล̂ือน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

ตามขอ้ 1. (1) หรือการรบัรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัdงนี d บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื^อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั^งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุนัdน 
โดยตอ้งชาํระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามลาํดบัวนัท̂ีส่งคาํสั^งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหร ือไม่ร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งท ี�ร ับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท̂ีจะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคาํสั^งซื dอ และ/หรือคาํสั^งสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนีd  
1.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั^งซื dอหน่วยลงทนุของผูส้ ั^งซื dอหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี dโดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

(1.1)  คาํสั^งซื dอที^จะมีผลใหผู้ส้ ั^งซื dอหน่วยลงทนุรายนัdนถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  
(1.2)  เพ̂ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุท̂ีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั^งซื dอหน่วย

ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ^งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 
2.  ในกรณีที^บริษัทจัดการไดจ้าํหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจาํนวนหน่วยลงทุนที^ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิท̂ีจะปฏิเสธ

การสั^งซื dอหน่วยลงทนุ ตัdงแต่วนัทาํการซื dอขายถดัจากวนัท̂ีจาํหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจาํนวนท̂ีจดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรท̂ีจะทาํ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัdงต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที^สาํนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื^อ
อิเล็กทรอนิกสท̂ี์เกี^ยวขอ้ง  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี dใหแ้ก่ผูล้งทนุท̂ีมิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู เท่านัdน 

11.  ช ่องทางท ี�ผ ู้ถ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและร ับซ ื�อคืนหน่วยลงท ุน 

สามารถติดตามข้อมูลเก̂ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื dอคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช ่องทางท ี�ผ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี� 

ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพ̂ิมเติมเกี^ยวกบักองทนุรวมนีd รวมถึงสามรถดูขอ้มลูโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ 
ไดท̂ี้สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

  



หน้า 7 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

1. ความเสี�ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี^ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของที^เกี^ยวขอ้ง ซึ^งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที^เกี^ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืdนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื^อถือของผูอ้อกตราสารเพื^อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี�ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี^ยงจากตราสารหนีdที^กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนดัชาํระหนี d โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนีdนัdน ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือดอกเบี dยใหก้องทนุเม̂ือ
ถึงวนัท̂ีครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนีdที^ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีdภาครฐั ซึ^งมีความเสี^ยงจากการผิดนดัชาํระหนี dทัdงเงินตน้และดอกเบี dย
ในระดบัที^ยอมรบัได ้

3. ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ไดแ้ก่ ความเส̂ียงท̂ีเกิดจากการที^ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึ dนลง เน̂ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ท̂ีเกี^ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่าง ๆ เพื^อกาํหนดสดัส่วนการลงทนุที^เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคดัเลือก
ตราสารท̂ีดี ตามปัจจัยพืdนฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ^งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุในตราสารดงักล่าว 

4. ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ในกรณีท̂ีเกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเส̂ียงที^ไม่สามารถขายตราสารที^กองทุนลงทุนไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที^ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาท̂ีกาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

เน̂ืองจาก กองทนุมีนโยบายถือครองตราสารท̂ีมีอายขุองตราสารใกลเ้คียงกบัอายโุครงการ  และไม่มีการซื dอขายเปล̂ียนมือของตราสาร  บริษัทจดัการจึงมิไดต้ระหนัก
ต่อความเสี^ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 

5. ความเสี�ยงจากอ ัตราแลกเปลี�ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

กรณีตราสารหนีdที^กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี dยและเงินตน้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทาํใหก้องทุนมีความเสี^ยงจากอตัราแลกเปลี^ยนเมื^อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินบาท ซึ^งจะทาํใหผ้ลตอบแทนที^ไดร้บัไม่เป็นไปตามที^คาดได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

เน̂ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล̂ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV เพ̂ือเป็นการป้องกันความเสี^ยงดา้นอตัราแลกเปล̂ียน 
กองทุนมีนโยบายที^จะป้องกันความเสี^ยงอันอาจเกิดขึ dนทัdงหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี^ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์อัตรา
แลกเปล̂ียน (Currency Forward) เพ̂ือรบัค่าเงินบาทในอตัราคงท̂ีสาํหรบัตราสารที^มีการจ่ายเงินตน้และดอกเบี dย และ/หรือผลตอบแทนอื^น เป็นเงินตราต่างประเทศ 
โดยกองทนุจะทาํการป้องกนัความเส̂ียงท̂ีอาจเกิดขึ dนจากอตัราแลกเปลี^ยน เพ̂ือไม่ใหเ้กิดความผนัผวนของผลตอบแทนท̂ีเป็นเงินบาท 

6. ความเสี�ยงของคู่สัญญาซ ื�อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซืdอขายล่วงหนา้ โดยท̂ีบริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที^กระทาํนอกศูนยส์ัญญาซืdอขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี^ยงท̂ีคู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินท̂ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื^อถืออยู่ในอนัดบัที^สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศที^มีอนัดบัความน่าเชื^อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที^สามารถลงทุนได ้หรือสถาบนัการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื dอขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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7. ความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 

เป็นความเสี^ยงที^เกิดจากการเปล̂ียนแปลงภายในประเทศที^กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปล̂ียนแปลงผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี^ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี^ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตอุื^นๆ อนัอาจทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนี dไดต้รงตามระยะเวลาท̂ีกาํหนด 

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี dที^เสนอขายในต่างประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทาํการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที^อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนีdของประเทศที^เขา้ลงทนุอย่างถี^ถว้นรอบคอบ 

9. ความเสี�ยงจากข ้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี^ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ^งรวมถึงชอ้จาํกดัของ
การเคล̂ือนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้

แนวทางการบริหารความเสี^ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปล̂ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืdนฐานต่างๆ ของประเทศท̂ีกองทุน
ลงทนุอย่างใกลช้ิด เพ̂ือประเมินความเสี^ยงจากการลงทนุในประเทศนัdนๆ ซึ^งอาจช่วยลดความเสี^ยงในส่วนนีdได ้
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เคร ื�องมือบร ิหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- ไม่มี - 

 

คําเตือนเกี�ยวกับการลงท ุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณารา่งหนังสือชี dชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีdมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี dชวน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท̂ีเสนอขายนัdน 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ̂ืนเพื^อบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เช่นเดียวกนักบัที^บริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื^นเพ̂ือกองทุนรวม ซึ^งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทัdงนี d ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื^นเพ̂ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 

สิทธ ิและข้อจาํกัดของผู้ถ ือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขท ี�ผ ู้ถ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�อาจถูกจาํกัดสิทธ ิ 

กองทุนนี dมีขอ้จาํกัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท̂ีจาํหน่ายได้แลว้ทัdงหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัยท̂ี์เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช̂ือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท̂ีเกิน
ดงักล่าว 

2.   ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจาํกัดในการใช้สิทธ ิออกเสียงท ี�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ�น (ถ ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงท ุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัไดท̂ี้เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธ ีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

 การโอนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีที^ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น “ผู้ลงทุนท̂ีมิใช่รายย่อยหรือผูม้ีเงินลงทุนสูง” ตามท̂ีประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด รวมถึงการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผูโ้อนจะตอ้งมาย̂ืนคาํขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองท̂ีสาํนกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือสาํนกังานผูส้นบัสนนุที^เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที^ผูร้บั
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ ผูร้บัโอนจะตอ้งดาํเนินการตามขัdนตอน ในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึงทาํ
การโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 

(2)  ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามท̂ีระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมท̂ีเรียกเก็บจากผูส้ั^งซื dอหรือผูถื้อหน่วยลงทุน”  

(3)  หลงัจากท̂ีไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรบัเงิน และใบกาํกับภาษี
พรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที^ผูโ้อนมีใบสาํคญัหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งนาํส่งใบสาํคัญหน่วยลงทนุคืนใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ̂ือทาํการ
โอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บสาํคญัหน่วยลงทุนจะต้องยื^นเร̂ืองการขอใหอ้อกใบสาํคัญ
หน่วยลงทนุตามท̂ีระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง̂ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วนัทาํการ 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

ทัdงนี d ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชสิ้ทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเมื^อนายทะเบียนหน่วยลงทนุดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอ̂ืนท̂ีมิใช่ “ผูล้งทุนที^มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทุนสูง” เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ^งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ อย่างไรก็ดี ในกรณีที^บคุคลใดรบัโอนหน่วยลงทนุแลว้ส่งผลใหบ้คุคลนัdนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท̂ีจาํหน่ายได้แลว้ทัdงหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัย์ท̂ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื^อผู้ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที^เกินดงักล่าว 

 

 

 



หน้า 10 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- กองทุนรวมนี�จะใช้ระบบไร้ใบสาํคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื(อผูเ้ปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบัญชีกองทุน  

- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ(งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ(งเท่านั�น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.   ช่องทางและวิธีการที,ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ที,กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที(บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที(สาํนักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

-  ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศพัท ์0-2657-5757 สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์1207 หรือผูดู้แล
ผลประโยชน ์ - ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-3377 

-  กองทนุรวมนี dมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที^บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี d และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที^เก̂ียวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

7.  ภูมิลาํเนาเพื,อการวางทรัพย ์สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที,ไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีท̂ีผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื^น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที^อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมูิลาํเนา เพ̂ือบริษัท
จดัการจะไดน้าํทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ สาํนกังานวางทรพัย ์
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ข ้อมูลเกี�ยวกับบุคคลท ี�เกี�ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม 

1.  บุคคลท ี�เก ี�ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม  

 รายชื^อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื^อดงัต่อไปนีd 

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิxไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

- จาํนวนกองทนุรวมทัdงหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 143 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 394,325 ลา้นบาท 

 รายชื^อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ  นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ท̂ีกลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื dออานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ท̂ีกลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หน̂ึงนํdาใจ ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายการลงทนุตราสารหนีd 
(7) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายปฏิบตัิการซื dอขายหลกัทรพัย ์
(8) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื^นภิบาล ประธานเจา้หนา้ท̂ีฝ่ายบริหารความเส̂ียงดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี d  
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี d  
(12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(14) นายปีติ ประติพทัธิxพงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(16) นายชศูกัดิx อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(17) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(19) นายเกียรติศกัดิx  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก 
(20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
(21) นางสาวคณุธิดา  ดนพูิพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
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 รายชื^อผูจ้ัดการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานท̂ีเกี^ยวขอ้งกับการบริหารจดัการกองทุนรวม รวมทัdงหนา้ที^ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ัดการกองทุนดงักล่าว 

ชื�อ  นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี�ความร ับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ^งนํdาใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จาํกดั (บลจ. 
ฟินนัซ่า จาํกัด) 

- ผูจ้ัดการกองทุนตราสารหนีd 
- ผูจ้ัดการกองทุน 
- นกัวิเคราะห ์

นายธีรภาพ จิรศกัยกุล, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร ์
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผูจ้ัดการกองทุนตราสารหนีd 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรมัภารจัน ์ยุธานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผูจ้ัดการกองทุนตราสารหนีd 
- Credit Research Analyst 
 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ัดการกองทุนตราสารหนีdและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิx อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหน̂ึง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ัดการกองทุนตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี^ยน
นกัศกึษาท̂ี Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเย̂ียม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารความเสี^ยง
ดา้นการลงทนุ 
- ผูจ้ัดการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร - ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกัด 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 
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 รายชื^อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซืdอคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื�อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกัด 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกัด 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี d จาํกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั^น พารท์เนอร ์จาํกดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
22 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั 0-2696-0000 
24 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
25 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-088 9999 
26 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
27 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
28 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื dอขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
29 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
30 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื�อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จาํกัด 02-266-6697 
31 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื dอขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากัด 02-0265100 
32 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื dอขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
33 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
34 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั^น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878   
35 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-274-9400 
36 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั   02-508-1567 
37 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื dอขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต ์จาํกดั 02-061-9621 
38 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั   02-430-6543 
39 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั 02-829-6291 

 รายชื^อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกัด โทรศพัท ์0-2657-5757 

 รายชื^อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 
ทัdงนี d นอกจากหนา้ที^ตามที^กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัdงฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ท̂ีตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 
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 รายชื^อผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที,อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท พีวี ออดิท จาํกัด  

100/19 ชั�นที( 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ 
4 นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
6 นางสาว รฐาภัทร ลิ�มสกุล 



หน้า 15 
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี�คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่ส ัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ dนไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ^ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัตํ^ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามที^ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนท̂ี 2 ขอ้ 1.1 หรือขอ้ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุ 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท̂ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี d 
5.1  เป็นตราสารหนีd ตราสารกึ^งหนีdกึ^งทนุ หรือศกุกู ที^ผูอ้อกจดัตัdงขึ dนตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที^ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที^มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ^งดงันี d 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั^วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท̂ีเป็นตราสารท̂ีมีกาํหนดวนัชาํระหนี dนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่

วนัที^ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี d 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพ̂ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื^อท̂ีอยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ̂ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีที^เป็นตราสารท̂ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีdมากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที^ลงทนุ ตอ้งขึ dน

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี d แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 20% หรือ 
(2) นํdาหนกัของตราสารทีล̂งทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี d 
6.1 ตราสารท̂ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี d  

6.1.1  เป็นตราสารหนี d ตราสารก̂ึงหนีdกึ^งทนุ หรือศกุกู ท̂ีผูอ้อกจดัตัdงขึ dนตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัdนในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัdงขึ dนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที^ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท̂ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน̂ึงดงันี d 
6.1.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื dอขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั^วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีท̂ีเป็นตราสารท̂ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีdนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั 

นบัแต่วนัที^ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูมี้ภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี d 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี d แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํdาหนกัของทรพัยสิ์นที^ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.2.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป̂ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที^มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีท̂ีเป็นตราสารท̂ีมีกาํหนดวนัชาํระหนีdมากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัท̂ีลงทนุ 

ตอ้งขึ dนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2  reverse repo  
6.3 OTC derivatives 
6.4  หน่วย CIS ตามที^ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนท̂ี 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท̂ีจดทะเบียนซื dอขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื^อการจด
ทะเบียนซื dอขายในกระดานซืdอขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั^วไปของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื dอขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที^อยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี^อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื dอขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื dอขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอื^นนอกเหนือจากที^ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี d ไม่มีขอ้กาํหนดเกี^ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื^อการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี�คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทท̂ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน̂ึงดงันี d แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํdาหนกัของทรพัยสิ์นที^ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี d ไม่มีขอ้กาํหนดเกี^ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื^อการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี�คาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ท̂ีนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั^งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี d 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท̂ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัdงขึ dน 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื^อท̂ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท̂ีกองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิxมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล̂ียในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมท̂ีมีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี^ย
ตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุรวมท̂ีอายกุองทนุคงเหลือ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัdงนี d เฉพาะกองทนุรวมท̂ี
มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 reverse repo ไม่เกิน 25% 

3 securities lending ไม่เกิน 25% 

4 total SIP ซึ^งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนท̂ี 1: อตัราส่วนการลงทนุทีค̂าํนวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

5 derivatives ดงันี d  

5.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท̂ีมีวตัถปุระสงคเ์พ̂ือการลดความเสี^ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี^ยงท̂ีมีอยู่ 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ̂ือการดาํเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีขอ้กาํหนดเกี^ยวกบั product limit 
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 อัตราส่วนการลงท ุนท ี�คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท ี�ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททร ัพยส์ ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนีd ตราสารกึ^งหนี dก̂ึงทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้
ออกรายใดรายหน̂ึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี dภาครฐัไทยหรือตราสารหนีd
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี dสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสาร
รายนัdน ตามท̂ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัdงนี d ในกรณีท̂ี
ผูอ้อกตราสารมีหนี dสินทางการเงินที^ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจัดการอาจนาํมลูค่าหนีdสินทางการเงินดงักล่าวมา
รวมกบัมลูค่าหนีdสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีdสนิทาง
การเงินนัdนจะตอ้งเป็นขอ้มลูที^มีการเผยแพรเ่ป็นการทั^วไป และในกรณีที^ผูอ้อกตราสาร
ไม่มีหนี dสินทางการเงินตามที^เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครัdงแรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี dของผูอ้อก
รายนัdนเป็นรายครัdง เวน้แต่ในกรณีท̂ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย̂ืนแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีที^กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี dโดยเป็นตราสารที^ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํ^ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพ̂ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัdง เวน้แต่กรณีที^ผูอ้อกตรา
สารไดม้ีการยื^นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที^ออกโดยบคุคลดงันี d  
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพ̂ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื^อที^อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ̂ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรพัย ์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท̂ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท̂ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)  

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหน̂ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัdงหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที^ออกหน่วยนัdน  
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท̂ีมีลกัษณะครบถว้นดงันี d 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัdงขึ dนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

ทั�งนี� การคาํนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ 
ที(แก้ไขเพิ(มเติม 
 

 

  



หน้า 18 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายท ี�เร ียกเก็บจากผู้ซ ื �อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายท ี�เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัdงหมด หกัดว้ย มลูค่าหนีdสินทัdงหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที^คาํนวณ) 

รายการท ี�เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเน ียมและค่าใช้จ ่ายรวมทั�งหมดท ี�ประมาณการได้  ไม่เก ิน 1.9474 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0749 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมท̂ีปรกึษาการลงทนุ ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี 

 ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ตามท̂ีจ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070 

 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์
 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัdงแรก รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัdงแรก ไม่มี 

2. ค่าธรรมเน ียมและค่าใช้จ ่ายรวมท ี�ประมาณการไม่ได้   

 ค่าใชจ้่ายที^เกิดขึ dนเพ̂ือการลงทนุในหลกัทรพัยต่์างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อื^นใดที^เกิดขึ dนจาก
การทาํรายการซื dอขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที^จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายท ั�งหมด ไม่เกิน 1.9474 

ค่าใช ้จ่ายในการซ ื�อขายหลักทร ัพย ์ ตามที^จ่ายจริง 

ค่าใช้จ ่ายท ี�เร ียกเก็บจากผู้ส ั�งซ ื�อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงท ุน  (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการท ี�เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซืdอคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล̂ียนหน่วยลงทนุออก ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ 
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท̂ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั^งซื dอหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที^รวมภาษีมลูค่าเพ̂ิมหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอ̂ืนใดแลว้ 
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ข ้อมูลอ ื�นๆ   

1.  การร ับผลประโยชนต์อบแทนเนื�องจากการท ี�กองทุนใช ้บร ิการบุคคลอื�น (soft commission)  
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที^มีมลูค่าเพ̂ือกองทนุจากบคุคลท̂ีเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเน̂ืองมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัdงท̂ีมีอยู่ในปัจจุบนัและที^แกไ้ขเพ̂ิมเติมในอนาคต ท̂ีเกี^ยวกับการกระทาํที^อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี d  
(1)  ผลประโยชนต์อบแทนท̂ีรบัไวน้ัdนตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท̂ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก̂ียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท̂ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัdนบ่อยครัdงเกินความจาํเป็นเพ̂ือให้กองทุนได้รบัประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหน̂ึงใหแ้ก่กองทุน บริษัทจะกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท̂ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุน
นัdนดว้ย  
ทัdงนี d กรณีท̂ีบริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี^ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

2.  ข ้อกาํหนดเกี�ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที^เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ^งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที^ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบันการเงินท̂ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานขอ้มลูเกี^ยวกบับญัชีของบุคคลที^อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ^งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ^งมีถ̂ิน
ท̂ีอยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ^งมีถิ^นท̂ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ^งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัdน นอกจากนี dยังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลาย
ประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท̂ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที^คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ^งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศท̂ีเกี^ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ^งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที^ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที^มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี^ FATCA กาํหนด หนา้ท̂ีในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื^อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที^ในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทาํเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ̂ือปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัdนจะไดร้บัผลกระทบท̂ีสาํคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินท̂ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน

ลงทุนทางตรง) ซึ^งจะเร̂ิมตน้ตัdงแต่วนัท̂ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ^งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ̂ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ^งจะเร̂ิมต้นตัdงแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กาํหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที^เข ้าร่วมผูกพันตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ^งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื dอคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที^ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท̂ีจ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้ับกองทนุรวมท̂ีเป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัdงในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัdงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุ 
ท̂ีเขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ^งอาจทาํใหก้องทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนนุการขายและรบัซืdอคืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพื^อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัdงเพ̂ือเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพ̂ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท̂ีเก̂ียวขอ้ง และเพ̂ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท̂ีเก̂ียวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ^งรวมทัdงผูท̂ี้เกี^ยวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื dอคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี d  
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที^เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท̂ีกฎหมายต่างประเทศที^เกี^ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น ช̂ือ ท̂ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท̂ีไดร้บั เป็นตน้) ท̂ีมีอยู่ในบัญชีทัdงหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนัdนกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัdงในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที^เก̂ียวขอ้ง  

 
 



หน้า 20 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพยMจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุนาํส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ̂ิมเติม เพ̂ือยืนยนัหรือพิสูจนท์ราบความเกี^ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที^กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มูลเม̂ือขอ้มูลท̂ีเคยใหไ้วม้ีการเปลี^ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพื^อยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท̂ีเกี^ยวขอ้ง 
(ในกรณีที^เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัdงนี d เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดาํเนินการอื^นใดเพ̂ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท̂ีเกี^ยวขอ้ง  
เพื^อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที^จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัdงเพ̂ือใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ̂ิมขึ dน
หากมีการดาํเนินการท̂ีสอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศท̂ีเก̂ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที^ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที^บริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน̂ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี dตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามที^บริษัทจดัการแจง้นี dแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที^ไดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รบัคาํสั^งซื dอ/ สบัเปลี^ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทนุตามมูลค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ดาํเนินการหักเงิน ณ ท̂ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท̂ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัdนได ้เพื^อใหส้อดคลอ้งกับ

เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท̂ีเกี^ยวขอ้ง ทัdงนี d ตอ้งไม่ขัดกบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดาํเนินการอื^นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ^มขึ dน หากมีการดาํเนินการท̂ีสอดคลอ้ง

กบักฎหมายต่างประเทศที^เก̂ียวขอ้งขา้งตน้  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพ̂ือหลีกเลี^ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมี
การดาํเนินการที^ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที^เกี^ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท̂ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที^กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ^งในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนท̂ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที^กฎหมายต่างประเทศท̂ีเกี^ยวขอ้งกาํหนด)เท่านัdน  
ทัdงนี d ในกรณีที^กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ̂ิมเติมขอ้กาํหนดเพ̂ือรองรบัการดาํเนินการตามที^บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูท̂ี้เกี^ยวขอ้ง) 
จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอ̂ืนใดที^ราชการกาํหนด โดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันท ี� 23 มิถ ุนายน 2565 

 
 

 

 


