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หน้า 1 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทนุ :  กองทุนรวมตราสารหนีต้่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที่เสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทุนสูง ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.80 โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทนุเริ่มแรก 

นโยบายการลงทนุ :   

1.  กองทุนมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศกุกู รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทุน ซึ่งจะเนน้ลงทนุในตราสารที่ออก รบัรอง รบัอาวลั หรือค า้ประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 
ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

2.  กองทุนจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซึ่งอาจมีบางขณะที่กองทนุไม่สามารถ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนดงักล่าวได ้เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 
30 วนั  

3.  เงินลงทุนส่วนที่เหลือจากการลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีใ้นประเทศไดแ้ก่ ตราสารภาครฐัไทย เช่น ตั๋ วเงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล 
หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทุน
เพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกัน และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสาร
หนีอ่ื้นใดที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวัล ผูส้ลกัหลงั ผูค้  า้ประกัน 
และ/หรือ ตราสารหนีท้ี่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั เป็นตน้ 

4.  กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non–Investment grade) หรือที่ไม่ไดร้บัการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured note)  

5.  กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ านวน (Fully Hedge) และอาจป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้  

6.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทนุได ้

7.  ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามขอ้ 1 บริษัทจัดการจะไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร้วมด้วย โดยจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(7.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(7.2)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 

(7.3)   ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่ งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

3.  ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม 

กองทนุ buy & hold  

อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต ่ากว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน นับตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบวนัที่สิน้สดุอายโุครงการภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนฯ ดงักล่าว และในกรณีที่เป็นวนัหยดุใหเ้ลื่อน
เป็นวนัท าการถดัไป 
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4.  ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

ข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 

รายละเอียดของตราสารทีค่าดว่าจะลงทุน 

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเช่ือถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
(ต่อปี)(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที ่
กองทุนจะได้รับ  

(ต่อปี) (1) National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ าของ Doha Bank (DHBK) 
- กาตาร ์

 A-/Fitch 1.16% 19% 0.22% 

ตั๋วเงินคลงัรฐับาลญ่ีปุ่ น (JTDB) - ญ่ีปุ่ น  F1+/Fitch (ST) 1.01% 33% 0.33% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ าของ Masraf Al Rayan QPSC  
(MARK) - กาตาร ์

 A1/Moody's 0.56% 14% 0.08% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ าของ Bank of China (BOC) 
สาขามาเก๊า - จีน 

 A/Fitch 0.80% 15% 0.12% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ าของ The Commercial 
Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร ์

 A-/Fitch 0.88% 19% 0.17% 

รวม 0.92% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทนุ (3), (5)  (0.12%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเม่ือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ (ต่อปี) (4) 0.80% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 6 เดือน 

หมายเหตุ :  

(1)   บริษัทจัดการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรพัยส์ินที่ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทนุไดต้่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท์ี่จ  าเป็นและสมควร
เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของทรพัยส์ินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอ่ืน หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น 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.Agricultural Bank of China (ABC), 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. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, 
ธนาคาร รกัยตั อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนีภ้าครฐัไทย, ตราสารหนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน), 
บริษัท แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน), บริษัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคาร 
ทิสโก ้จ ากดั, ธนาคาร อาคารสงเคราะห,์ ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร เกียรตินาคิน, ธนาคาร ทหารไทยธนชาต, ธนาคาร ไทยพาณิชย,์ ธนาคาร กสิกรไทย, 
ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร ยโูอบี ไทย, ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคาร กรุงไทย, ธ. Saudi National Bank (SNB), และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใตก้รอบการลงทุน
ของ บลจ.กรุงศรี จ ากดั 

(2)  แหล่งที่มาของขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที่ 16 กนัยายน 2565 

(3)  ค่าใชจ้่ายของกองทนุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบใุนโครงการ 

(4) หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสรา้ง/อตัราภาษีที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนในตราสารมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ผูถ้ือหน่วยอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว ้และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รบัซือ้คืนหน่ว ยลงทุนโดย
อตัโนมตัิตามอตัราที่โฆษณาไว ้

(5)  ในกรณีที่อตัราผลตอบแทนที่กองทุนไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ้่ายสูงกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิตามที่ไดแ้จง้ไวต้อน
เสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้
ประมาณการไว ้โดยจะไม่เกินอตัราสงูสดุที่เรียกเก็บไดต้ามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(6)   อนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่อา้งอิงดงักล่าว อาจแตกต่างจากอนัดบัความน่าเชื่อถือที่อา้งอิงโดยสถาบนัจัดอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออ่ืน 
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5.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

7,000 ลา้นบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการซึ่งเท่ากบั 1,050 ลา้นบาท ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ (ใช ้green shoe 
option) แต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหนา้ 

6. วิธีการส่ังซือ้ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(1)  วิธีการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพ่ือประโยชนใ์น
การติดต่อท ารายการซือ้ ขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  ข)  ส าเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงนามและหรือผูมี้

อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม 
 ง)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

บคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือ
รบัรองกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเอกสารดงักล่าวมีการลงนาม
รบัรองความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเป็นไปตามที่ก าหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 510,000 บาท และสั่งซือ้ครัง้ถัดไปไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท โดย
ค านวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดงันั้น หากจองซือ้หน่วยลงทุนดว้ยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะไดร้บัหน่วยลงทุน 
51,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงเสนอขายครัง้แรกระหว่างวนัที่ 20 - 26 กันยายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เท่านัน้ 

(1.4)  ช่องทางการส่ังซือ้และการช าระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีจองซือ้ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นค าสั่งหกับญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต ์ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บไดใ้นวนัเดียวกับ
วนัที่จองซือ้หน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั่งจ่ายเช็คตอ้งขีดคร่อมเขา้บญัชีชื่อ “บัญชีรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไวก้บั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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▪ กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต ์ไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั่งจ่ายเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีชื่อ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที่  บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. 
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีจองซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูจ้องซือ้ที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้
ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และจะตอ้งท าการสั่งซือ้ใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่าว  
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดใ้หไ้วต้ามวิธีการที่ก าหนด ในกรณี
ที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัทจัดการห รือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการไดร้บัใบจองซือ้ที่ถูกตอ้งครบถว้นและไดร้บัช าระเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ ในกรณีที่มียอดรวมการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ การ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที่ไดร้บัรายการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนจ านวนที่สั่งซือ้ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผูจ้องซือ้ที่
ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามที่โครงการก าหนดเกี่ยวกับวนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกว่า
จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(1.6) การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยุติ
โครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ท าใหไ้ม่สามารถจัดตัง้กองทนุได ้บริษัทจดัการจะช าระ
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วนัถัด
จากวนัสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อ
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ด
ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัทจดัการช าระเงินจ านวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  

ทัง้นี ้ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

เนื่องจากกองทุนนีไ้ม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  พรอ้มกับ
จ านวนหน่วยลงทนุส่วนที่เหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย โดยมีก าหนดวนัที่ท  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และ/หรือวนัที่ท  าการอื่นใด
ตามที่ระบใุนขอ้ (2.1) หรือขอ้ (2.2) แลว้แต่ละกรณี ดงันี ้

(2.1)  บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้่างประเทศ 
6M85-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตามจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน -
สะสมมลูค่า (KFCASH-A) (กองทนุปลายทาง) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลงัก็ได ้โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวในวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหด้ าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวแลว้ และในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิน้วนัท ารายการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทุนปลายทาง ภายหลงัจากการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิในวนัท าการถดัไป ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุปลายทาง 

  



หน้า 5 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

(2.2)  ในกรณีเกิดเหตกุารณท์ี่กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการใช้
เครื่องมือใดๆ หรือด าเนินการใดๆ ส าหรบัการบริหารสภาพคล่องของกองทนุดงักล่าว หรือมีเหตุการณอ่ื์นใดที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่า
การด าเนินการตามขอ้ (2.2) นีเ้ป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามขอ้ (2.1) ขา้งตน้ โดยบริษัท
จัดการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้่างประเทศ 6M85-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที่สิน้สุดอายุโครงการ และช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการโอนเขา้บัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือน าส่ งเช็คทางไปรษณีย ์หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่า
บริษัทจัดการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท ารายการ 

(3)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

-   ผูล้งทนุสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุไดเ้ฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และเป็นการสบัเปลี่ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทุน
เปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรพัย ์และกองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี ้เท่านัน้ 

-   กองทุนนีไ้ม่อนุญาตใหมี้การสับเปลี่ยนออกจากกองทุน เวน้แต่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเม่ือครบก าหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการหวัขอ้เร่ือง “การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

(3.2) มูลค่าข้ันต ่าในการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

-   ท่านสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุโดยจะตอ้งเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า “มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” ที่ก าหนดไว ้

-   กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทางและเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรก หากภายหลงัจากการ
ค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางแลว้ปรากฏว่า การสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมีมลูค่าต ่ากว่า 510,000 บาท บริษัทจดัการจะยกเลิกค าสั่งท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวโดยถือว่าไดร้บั
ความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

(3.3)  ช่องทางการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

▪ การสับเปล่ียนผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุไดท้ี่บริษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอ่ืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือ
จ านวนเงินที่ตอ้งการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุตน้ทาง เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่ง
มอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

▪ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และจะตอ้งท าการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่าว 

ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิน้ ทั้งนี ้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พ่ือค านวณราคารบัซือ้คืน

ของวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค านวณราคาขายของวนัท า

การก่อนวนัที่กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายและรบัซือ้คืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขา้งตน้ตอ้งเป็นมูลค่าที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

  



หน้า 6 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกคือ วนัที่สิน้สดุอายโุครงการ 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที่ วนัที่สิน้สดุอายโุครงการ 

8.  ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

-  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระเงินตน้และดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดอายุของตราสารที่กองทุนไดล้งทนุไว ้ซึ่งอาจท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้ับเงินลงทุน
คืนหรือไม่ไดร้บัเงินคืนตามที่คาดหวงัไว ้ 

-  กองทนุนีมี้สภาพคล่องจ ากดั เนื่องจากเป็นกองทนุที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขายแบบกองทนุเปิดทั่วไป โดยกองทนุมีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านัน้ 

9.  การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจากราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ื อหน่วย

ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

ตามขอ้ 1. (1) หรือการรบัรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 
1.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

(1.1)  ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(1.2)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซื ้อหน่วย

ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 
2.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธ

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ  าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที่จะท า
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่ส  านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนีใ้หแ้ก่ผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู เท่านัน้ 

11.  ช่องทางทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 

ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุรวมนี ้รวมถึงสามรถดขูอ้มลูโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 

  

http://www.krungsriasset.com/
http://www.krungsriasset.com/
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ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ผูอ้อกตราสารเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากตราสารหนีท้ี่กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนดัช าระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนีน้ัน้ ๆ ไม่สามารถช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือ
ถึงวนัที่ครบก าหนด  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนีท้ี่ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครฐั ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนี ้ทัง้เงินตน้และดอกเบีย้
ในระดบัที่ยอมรบัได ้

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ไดแ้ก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึน้ลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคดัเลือก
ตราสารที่ดี ตามปัจจัยพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระ ทบต่อการ
ลงทนุในตราสารดงักล่าว 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจาก กองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที่มีอายขุองตราสารใกลเ้คียงกบัอายโุครงการ  และไม่มีการซือ้ขายเปลี่ยนมือของตราสาร  บริษัทจดัการจึงมิไดต้ระหนัก
ต่อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

กรณีตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบีย้และเงินตน้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเม่ื อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินบาท ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนที่ไดร้บัไม่เป็นไปตามที่คาดได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึน้ทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอรเ์วิรด์อัตรา
แลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพ่ือรบัค่าเงินบาทในอตัราคงที่ส  าหรบัตราสารที่มีการจ่ายเงินตน้และดอกเบีย้ และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ 
โดยกองทนุจะท าการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผนัผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท 

6. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ โดยที่บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที่กระท านอกศูนยส์ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้หรือสถาบนัการเงินห รือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 
  



หน้า 8 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตอ่ืุนๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีท้ี่เสนอขายในต่างประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนท าการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีข้องประเทศที่เขา้ลงทนุอย่างถี่ถว้นรอบคอบ 

8. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงชอ้จ ากดัของ
การเคลื่อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถน าเงินลงทนุกลบัประเทศได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศที่ กองทุน
ลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนีไ้ด้ 
  



หน้า 9 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- ไม่มี - 

 

ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

• บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากัด อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ กรุงศรี จ ากัด เช่นเดียวกนักบัที่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทัง้นี ้ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 

สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เง่ือนไขทีผู่้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิ 

กองทุนนีมี้ขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ 
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่าว 

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงทีมี่แนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคล  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

• การโอนหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีที่ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น “ผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทุนสูง”  ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด รวมถึงการโอนทางมรดก  

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

(1)  ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่ผูร้บั
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผู้โอนจึงท า
การโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 

(2)  ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ”  

(3)  หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากับภาษี
พรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(4)  ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งน าส่งใบส าคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท าการ
โอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บส าคญัหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นเรื่องการขอใหอ้อกใบส าคัญ
หน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้้ โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

• ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทุนสูง” เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บคุคลใดรบัโอนหน่วยลงทนุแลว้ส่งผลใหบ้คุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ น 
(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่าว 
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4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- กองทุนรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพยข์องบริษัทใดๆ ทีก่องทุนรวมลงทุน 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจัดการไดเ้ปิด เผยไวท้ี่ส  านักงานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

-  ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศพัท ์0-2657-5757 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์1207 หรือผูดู้แล
ผลประโยชน ์ - ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 

-  กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

7.  ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพื่อบริษัท
จดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

1.  บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม  

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์
(9) นางสาวสายสนุีย ์หาญประเทืองศลิป์  

- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 145 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 395,108 ลา้นบาท 

• รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ รองประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งน า้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
(9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(13) นายเอกพจน ์ ภู่วิบลูยพ์าณิชย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
(14) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร ์ดว้งสงัข ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รตันรุจิกร ผูช้่วยผูอ้  านวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
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• รายชื่อผูจ้ัดการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศึกษา และประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจดัการกองทุนรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักล่าว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ่งน า้ใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการ

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จ ากดั (บลจ. 
ฟินนัซ่า จ ากดั) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- ผูจ้ดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห ์

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั, CFA  
 
 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- Credit Research Analyst 
 

นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา, CFA - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ) 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. ธนชาต จ ากดั 
- บ.เมอซิเดสเบนซล์ีสซิ่ง ประเทศ
ไทย จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
 

นายเอกพจน ์ภู่วิบลูยพ์าณิชย,์ 
CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- ส านกังานประกนัสงัคม 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้
- เจา้หนา้ที่ลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ลงทนุ 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 

นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ, CFA 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์(เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร - ปริญญาโท สาขาการเงิน, University 
of Bath, UK 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์(เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาดเงิน 

นายวชัรินทร ์ ดว้งสงัข,์ CISA, 
FRM 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต สาขา
การเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

- บลจ. เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั - ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
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รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 02-648-1111 
22 บริษัท หลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 02-684-8888 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั 0-2696-0000 
24 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 02-648-3600 
25 บริษัท หลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-088 9999 
26 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 02-659-3390 
27 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั 02-207-2100 
28 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 02-861-4820 
29 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 02-352-5100 
30 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8888 
31 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6697 
32 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-0265100 
33 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 02-107-1664 
34 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 02-022-1400 
35 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 0-2117-7878   
36 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั   02-508-1567 
37 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ากดั 02-061-9621 
38 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั   02-430-6543 
39 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั 02-829-6291 

• รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. โทร. 0-2232-2345 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 
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   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

• รายชื่อผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  

100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
4 นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
5 นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
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   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

  

 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

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

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่

วนัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 20% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.1.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั 

นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูมี้ภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี ้
6.1.2.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.2.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ 

ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2  reverse repo  
6.3 OTC derivatives 
6.4  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง 

IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที่มีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี่ย
ตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุรวมที่อายกุองทนุคงเหลือ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่
มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 reverse repo ไม่เกิน 25% 

3 securities lending ไม่เกิน 25% 

4 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของส่วนที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุทีค่  านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

5 derivatives ดงันี ้  

5.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

 
 



หน้า 17 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

 อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรือตราสารหนี ้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่
ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บรษิัทจดัการอาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมา
รวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทาง
การเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสาร
ไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีข้องผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรา
สารไดมี้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรพัย ์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)  

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  านวณ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้  ไม่เกิน 1.9474 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0749 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 

• ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี 

• ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์
 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ระมาณการไม่ได้   

• ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จาก
การท ารายการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 1.9474 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี 

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

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

1.  การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่าเพ่ือกองทนุจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทา งผลประโยชนใ์นการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่ าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รบัประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุน บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้ของกองทุน
นัน้ดว้ย  
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

2.  ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ  
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน

ลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้ับกองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ั บหน่วยงานของรฐัทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้



หน้า 20 

   - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M85-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ปรบัปรุงขอ้มูลเม่ือขอ้มูลที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
(ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เ พื่อใหส้อดคลอ้งกับ

เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้ง

กบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมี
การด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บังคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) 
จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ราชการก าหนด โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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