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หน้า 1 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี � (Fixed Income Fund) เพื"อการเลี �ยงชีพ สําหรับผู้ลงทนุทั"วไป (retail fund) ประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  ลงทนุในตราสารแห่งหนี � เงินฝาก และหรือหลกัทรัพย์อื"นที"ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะเน้นการลงทนุในตราสารแห่งหนี �ที"
มีความเสี"ยงตํ"าเช่น พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจและหรือตราสารแห่งหนี �อื"นใดที"กระทรวงการคลงัคํ �าประกนัเงินต้นและดอกเบี �ย  

2.  กองทนุอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ"งตราสารที"มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทนุเฉพาะที"มีลกัษณะเป็นตราสารหนี �ที"ผู้ออกมี
สิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี �ที"ผู้ ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนด
ผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที"ผันแปรตามอัตราดอกเบี �ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี �ยอื"น และไม่มีการกําหนดเงื"อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนที"อ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอื"นเพิ"มเติม  

3.  กองทนุจะลงทนุในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (derivatives) ที"แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที"เป็น puttable / callable bond เท่านั �น  

4.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี �รวมด้วย ทั �งนี � โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(2)  ช่วงระยะเวลาที"ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื"องจากได้รับคําสั"งขายคืน หรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื"อรอการลงทนุ ทั �งนี � ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 

2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

3. ลักษณะที�สําคัญของกองทุนรวม 

กองทนุรวมตราสารหนี � (Fixed Income Fund) เพื"อการเลี �ยงชีพ ที"ลงทนุแบบไม่มีความเสี"ยงต่างประเทศ 

4.  ผลตอบแทนที)ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน  

โอกาสที	จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื	องมาจากมูลค่าที	เพิ	มขึ ,นของหลกัทรัพย์ที	ลงทุน โดยจะได้รับเมื	อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั	งขายคืน
หน่วยลงทนุ ทั ,งนี , กรณีลกูค้าที	เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

5.  จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

2,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 200 ล้านหน่วย) 

6. วิธีการสั�งซื +อ ขายคืน และสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1)  วิธีการสั�งซื +อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี �ชวน ใบคําสั"งซื �อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที"บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วย
ลงทุน หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที"เปิดให้บริการ ทั �งนี � สําหรับผู้ลงทุนที"สั"งซื �อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการเลี �ยงชีพเป็นครั �งแรก 
บริษัทจดัการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ ซึ"งผู้ลงทุนมีหน้าที"ต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในคู่มือการลงทุนใน
กองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพอย่างเคร่งครัด เพื"อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุอย่างถกูต้อง 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที"ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั"งซื �อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื"อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื �อ ขาย และสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั"งซื �อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั �งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี �  
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ"งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื"นใดที"บริษัทจดัการกําหนดเพิ"มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื"อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื"อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที"ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ"งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื"นใดที"บริษัทจดัการกําหนดเพิ"มเติม  

ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั �งแต่ 2 คนขึ �นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื"อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั �น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที"มีชื"อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั �งนี � จะต้องเป็นไปตามเงื"อนไขที"ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซื �อคืนหน่วยลงทนุที"เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื"อนไขเป็นไปตามที"กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแตล่ะราย 

(1.2) มูลค่าขั +นตํ�าของการสั�งซื +อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั +นตํ�าของการสั�งซื +อครั+งแรก มูลค่าขั +นตํ�าของการสั�งซื +อครั+งถัดไป 
500 บาท 500 บาท 

ซึ"งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที"สั"งซื �อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ"งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั"งซื �อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที"................ซึ"งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อ
หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี"ยนแปลงมลูค่าขั �นตํ"าของการสั"งซื �อครั �งแรก มลูค่าขั �นตํ"าของการสั"งซื �อครั �งถดัไป ได้ในอนาคต 
เพื"อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้อง 

(1.3) วันและเวลาที�เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั"งซื �อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการ ภายในเวลา 15.30 น. 

(1.4)  ช่องทางการสั�งซื +อและการชําระเงินค่าสั�งซื +อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื +อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้สั"งซื �ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั"งซื �อที"ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั"งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื"อการเลี �ยงชีพ” ซึ"งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื �อ
หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ"งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี �แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
ธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื"อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื"อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.
ธนาคารทิสโก้ หรือที"บริษัทจดัการกําหนดเพิ"มเติม 

 กรณีสั� งซื +อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืน
หน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ลงทนุที"ได้สมคัรการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั"งซื �อหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนี �ได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื �อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั"งซื �อที"ได้ให้ไว้ตามวิธีการที"กําหนด ในกรณีที"เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื �อได้หรือรายการคําสั"งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั"งซื �อหน่วยลงทนุนั �น โดยผู้สั"งซื �อสามารถใช้บริการสั"งซื �อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

ผู้สั"งซื �อหน่วยลงทุนที"ได้ชําระเงินค่าสั"งซื �อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั"งซื �อหน่วยลงทนุและขอเงินค่าซื �อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ 
ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื �อหน่วยลงทุนได้เมื"อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 
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(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื +อหน่วยลงทุน 

ผู้สั"งซื �อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที"สั"งซื �อ หลงัจากที"บริษัทจัดการได้รับใบคําสั"งซื �อที"ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงินเต็ม
จํานวนแล้ว ในกรณีที"มีการสั"งซื �อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจํานวนหน่วยที"จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั"งซื �อก่อนได้ก่อน” ตามวนัและเวลาที"ได้รับรายการซื �อขายหน่วย
ลงทุน ในกรณีสั"งซื �อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั"งซื �อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนที"สั"งซื �อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั"งซื �อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั �งนี � บริษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทั �งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื �อหน่วยลงทุนส่วนที"ไม่ได้รับการจัดสรร 
พร้อมดอกเบี �ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั"งซื �อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที"ผู้สั"งซื �อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ 

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั +นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั"งขายคืนหน่วยลงทนุตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมลูค่าและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั �นตํ"า 

(2.2) วันและเวลาการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั"งขายคืนได้ ทุกวันทําการ ภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที"บริษัทจัดการกําหนด ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะ
พิจารณากําหนดวนัที"มิใช่วนัทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนเพิ"มเติม ซึ"งบริษัทจัดการจะกําหนดวนัดงักล่าวโดยประกาศไว้ที"เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ทั �งนี � หากมีการเปลี"ยนแปลงวนัที"มิใช่วันทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที"
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการเช่นเดียวกนั 

(2.3)  ช่องทางการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั"งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั �ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทุนที"ต้องการขายคืน เมื"อเจ้าหน้าที"ตรวจคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที"จะส่งมอบสําเนาคําสั"งขายคืน
หน่วยลงทนุที"ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป  

เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั"งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั"งขายคืนนั �น
ได้เสร็จสิ �นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที"รับซื �อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที"คํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุของสิ �นวนัทําการซื �อขายหน่วยลงทุนนั �น ซึ"งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื �อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที"หกัออกจากผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั"งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที"บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน ทั �งนี � เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
คําสั"งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั"งขายคืนนั �นได้เสร็จสิ �นสมบูรณ์
แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืน
หน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ได้สมัครการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทุนของผู้ ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี �ได้ โดยผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั"งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั"วโมง ทุกวนัทําการและ
วนัหยดุทําการซื �อขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั"งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที"กําหนดของวนัทําการซื �อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื �อ
ขายนั �น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุนของสิ �นวนัทําการซื �อขายหน่วยลงทุนนั �น ซึ"งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื �อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที"หกัออกจากผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั"งขายคืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัเวลาที"กําหนดของวนัทําการซื �อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการถดัไป ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะ
พิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที"ปรากฏอยู่ที"บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั �น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั"งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที"ปรากฏอยู่ที"บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั �น  

เงื�อนไขการใช้บริการ  

1)  ผู้สั"งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื"นที"
เปิดให้บริการ และปฏิบตัิจนครบขั �นตอนการสั"งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั �งนี � ผู้สั"งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถูกต้อง
ภายหลงัจากที"ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั"งขายคืนแล้ว  

2)  เมื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั"งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั �งสิ �น  
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3)  เอกสารใบบันทึกรายการที"พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั �น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที"ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที"สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะหยดุระบบงานเป็นการชั"วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที"เกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื"นใดที"อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัที"เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปิดการให้บริการชั"วคราวหรือถาวร ซึ"งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที"สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื�นๆ ที�จะมีขึ +นในอนาคต  

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ"มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื"นใดที"จะมีขึ �นใน
อนาคต ซึ"งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขที"เกี"ยวข้องตามที"สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื"ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ"มเติมช่องทางดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้องให้ 
ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการก่อนวนัเริ"มให้บริการ 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุโดยวิธีการดงันี � 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั"งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื"นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี � ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที"ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั"งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที"อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที"นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั"งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื"อและที"อยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ"งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั �งนี � ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ �นเงิน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที"นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที"บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื"น  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั"งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที"บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื"น ทั �งนี � ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ �นเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที"
นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)  วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” 
ซึ"งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั +นตํ�าในการสับเปลี�ยนเข้ากองทุน 
กรณีที"กองทุนนี �เป็นกองทุนต้นทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออก โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขั �นตํ"า  

กรณีของกองทนุปลายทาง : ผู้ลงทนุสามารถสั"งสบัเปลี"ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั �นตํ"าในการซื �อหน่วยลงทนุตามที"ระบุ
ในหวัข้อ “การสั"งซื �อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี�ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี�ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนได้ที"บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั �งระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที"ต้องการสบัเปลี"ยน เมื"อ
เจ้าหน้าที"ตรวจสอบคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที"จะส่งมอบสําเนาคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนที"ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 



หน้า 5 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุนอื�น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ได้สมคัรการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั"งสบัเปลี"ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี �ได้  

ผู้สั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั"งสบัเปลี"ยนนั �นได้เสร็จสิ �นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั �งสิ �น ทั �งนี � บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที"จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั"งสบัเปลี"ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื"อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

(3.4)  ราคาขายและรับซื +อคืนกรณีสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี �เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที"ใช้เพื"อคํานวณราคารับซื �อคืนของวนัทํา
การสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื"นๆ (ถ้ามี)  

กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที"ใช้เพื"อคํานวณราคาขายของวนัทําการก่อน
วันที"กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายอื"นๆ (ถ้ามี) 

อนึ"ง มูลค่าหน่วยลงทุนที"ใช้คํานวณราคาขายและรับซื �อคืนในการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที"ได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื�อนไขในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะไม่รับคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินบาทเป็นการชั"วคราวหรือถาวร ในกรณีที"ระบบงานขดัข้องหรือ
ในกรณีที"ผู้สนับสนุนยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที"จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอื"นใดเพื"อประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิด
ประกาศไว้ที"สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้อง ทั �งนี � ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั"งสบัเปลี"ยน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยได้ตามปกติ 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก เป็นการชั"วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที"บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื"อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื"นใดตามที"บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั �งนี � บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.  รอบระยะเวลาบัญชี 

วนัที"สิ �นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที" 30 กนัยายน ของทกุปี 

8.  ปัจจัยที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
เนื"องจากกองทุนนี �จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในตราสารหนี � เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี � 
ความเสี"ยงจากด้านราคาตราสารหนี �ที"ได้ลงทนุไว้มีการปรับตวัลดลง อนัเนื"องมาจาก 
(1) ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของดอกเบี �ยในตลาด 
(2) ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี �ยได้ 
(3) การขาดสภาพคล่องในการซื �อขายตราสารหนี � 
ในขณะที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนออกไปในช่วงเวลาที"เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ตาม
ราคาที"คาดหวงัเอาไว้ 

9.  การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มีคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที"กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ"งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี � 
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื"อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที"เข้าเหตดุงัต่อไปนี � โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที"ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที"ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ"งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั"งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที"บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคา

รับซื �อคืนหน่วยลงทุนที"ถูกต้องตั �งแต่หนึ"งสตางค์ขึ �นไปและคิดเป็นอัตราตั �งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุนที"ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  



หน้า 6 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2.  การเลื"อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี �  
(1)  เลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุนนั �น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที"มีคําสั"งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื"อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื"นและผู้ลงทนุทั"วไปให้ทราบเรื"องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั �งจัดส่งรายงานที"แสดงเหตผุลของการเลื"อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั �งนี � บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื"อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั"งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษทัจดัการจะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุนั �น 
โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที"ส่งคําสั"งขายคืนก่อนหลงั 

10.  การไม่ขายหรือไม่รับซื +อคืนหรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั"งซื �อ และ/หรือคําสั"งสบัเปลี"ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี �  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปิดรับคําสั"งซื �อ และ/หรือคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก เป็นการชั"วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที"บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั �งนี � บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั"งซื �อและ/หรือคําสั"งสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื"ออิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั"งซื �อหน่วยลงทนุของผู้สั"งซื �อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี �โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก)  คําสั"งซื �อที"จะมีผลให้ผู้สั"งซื �อหน่วยลงทนุรายนั �นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข)  เพื"อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที"ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั"งซื �อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ"งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้ 

3.  ในกรณีที"บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที"ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที"จะปฏิเสธ
การสั"งซื �อหน่วยลงทนุ ตั �งแต่วนัทําการซื �อขายถดัจากวนัที"จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที"จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที"จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที"สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื"อ
อิเล็กทรอนิกส์ที"เกี"ยวข้อง 

11.  ช่องทางที�ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทุน 

สามารถติดตามข้อมูลเกี"ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.krungsriasset.com  

12.  ช่องทางที�ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี + 

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ"มเติมเกี"ยวกับกองทุนรวมนี � รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการ ได้ที"สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.krungsriasset.com 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม 

1.  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี +ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี"ยงจากการที"บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี �ยได้ตามที"กําหนดหรือชําระไม่ครบตามจํานวนที"ได้สญัญาไว้ หากมีเหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึ �น จะส่งผลให้ตราสารที"ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  

แนวทางการบริหารความเสี"ยง 

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื"อถือของผู้ออกตราสารเป็น
ประจําสมํ"าเสมอ หากมีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี"ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี"ยงที"เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอนัเนื"องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั �งความสามารถในการ
ทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ"งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื �อขายของตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี"ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที"ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี"ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื"อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ และติดตามข้อมลูข่าวสารที"เกี"ยวข้องกบับริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ"าเสมอ หากมีการเปลี"ยนแปลงผลการดําเนินงาน
หรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี"ยนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 

3.  ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตราสารหนี �อาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ �นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี �ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื �นฐานทาง
เศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื �อขายตราสารหนี � เป็นต้น ซึ"งส่งผลให้ราคาตราสารที"กองทนุได้ลงทนุไว้อาจเพิ"มขึ �นหรือลดลง
ได้ตลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี"ยง 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื"องมือสําหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที"ลงทุนอันเนื"องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื"องและสมํ"าเสมอ เพื"อนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

4.  ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เนื"องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนี �ของประเทศไทยซึ"งเป็นตลาดที"กําลงัพฒันา ตราสารหนี �ต่างๆ ที"กองทุนลงทนุอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื �อ
ขายเปลี"ยนมือของตราสารมีจํานวนครั �งและปริมาณน้อย ซึ"งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที"ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที"คาดหวงัเอาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี"ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ที"มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทนุของกองทนุอย่างเหมาะสม เพื"อให้มีความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ ทั �งนี � แนวทางการบริหารความเสี"ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร จะขึ �นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจดัการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
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เครื�องมือบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1.  เครื�องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนที�ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที�กําหนด (liquidity fee): 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื"อนไข : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที"เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที"จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี �ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และหนังสือชี �ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื"นที"บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที"มีผลเริ"ม
ใช้เครื"องมือนี � ให้รวมทกุคําสั"งทํารายการที"เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื"องมือที"บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที"มีผล 

ข้อสงวนสิทธิs : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที"เก็บจริง โดยปรับเพิ"มได้ไม่เกินอตัราสูงสุดที"กําหนดในโครงการ และ/หรือปรับ
เพิ"มระดบัมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี"ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที"จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี � ได้
ตามที"บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี �ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทาง
ช่องทางอื"นที"บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที"มีผลเริ"มใช้เครื"องมือนี � ให้รวมทุกคําสั"งทํารายการที"เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื"องมือที"
บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที"มีผล 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"กําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื"อนไข และอตัรา Liquidity Fee ที"แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื"องต่างๆ ที"เกี"ยวข้องการการใช้เครื"องมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนั �น รวมถึงรายการที"รับมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื"องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้เครื"องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื"องมือ : 

1.  Liquidity Fee ที"แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือนี � 

2.  บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ที"เกี"ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื �อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที"
เปลี"ยนแปลงไปจากการซื �อขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที"ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที"ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื"อป้องกันความเสี"ยง รวมถึงปัจจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ �นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที"กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนั �น ๆ 

3.  ในกรณีที"มีการใช้เครื"องมือ Liquidity Fee นี � บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ"มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
คํานวณที"สะท้อนต้นทุนในการซื �อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ"มค่าธรรมเนียมการซื �อขายหน่วยลงทุนที"สะท้อน
ต้นทุนในการซื �อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื"องมือในการบริหารความเสี"ยงสภาพ
คล่องอื"นได้ 

4.  ในกรณีที"มีการใช้เครื"องมือ Liquidity Fee นี � เงินจาก Liquidity Fee ที"เรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื"องมือนี �มีวตัถุประสงค์
เพื"อบรรเทาผลกระทบทางลบที"อาจเกิดขึ �นกับผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื"องมือนี �ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื"อสร้างผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื"องมือนี � เพื"อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที"มีนัยยะสําคญัที"เกิดขึ �นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนั �น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

 
  



หน้า 9 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที�สะท้อนต้นทุนในการซื +อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : �  Full swing pricing �  Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื"อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา Swing Factor สูงสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที"
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
สําคญั 

2.  Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจดัการกําหนด ซึ"งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเงื"อนไข ณ ขณะนั �น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื �อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที"
เปลี"ยนแปลงไปจากการซื �อขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายที"ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรัพย์ที"ลงทุน
หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริมสภาพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื"อป้องกันความเสี"ยง รวมถึงปัจจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ �นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนั �นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที"กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที"ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื �อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทํารายการรวมถึงปัจจัยอื"น ๆ ที"อาจเกิดขึ �นใน
อนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ"ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื"องมือในการบริหารความ
เสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้ 

ข้อสงวนสิทธิs : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื"องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องการการใช้เครื"องมือ 
Swing Pricing ในวนัทําการนั �น รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรือลดอตัรา Swing Factor ที"เก็บจริง ได้ตามที"บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ"งจะปรับเพิ"มไม่เกินอตัราสูงสุดที"
ระบไุว้ในโครงการ 

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะนําค่าซื �อหน่วยลงทนุที"ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื �อหน่วยลงทนุในวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือ swing pricing 
และบริษัทจัดการจะนํายอดซื �อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื"องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องการใช้เครื"องมือ swing pricing ใน
วันทําการนั �น ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะไม่เปลี"ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที"ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที"เกี"ยวข้องกับการใช้
เครื"องมือ swing pricing ในวนัทําการนั �น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื �อหน่วยลงทนุทั �งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั �นไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้และรายการซื �อหน่วยลงทนุที"ชําระด้วยเช็คที"เรียกเก็บไม่ได้นั �น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื"องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้เครื"องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื"องมือ : 

1.  Swing Pricing ที"แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือนี � 

2.  ในกรณีที"บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื �อขายใดที"สดัส่วนของมูลค่าซื �อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั �งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที"บริษัทจัดการกําหนด โดยที"มูลค่าซื �อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื �อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั �งนี � รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที"บริษัท
จดัการกําหนด 

3.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื"องมือนี � เพื"อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที"มีนัยยะสําคญัที"เกิดขึ �นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนั �น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 
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 ค่าธรรมเนียมการซื +อขายหน่วยลงทุนที�สะท้อนต้นทุนในการซื +อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) : 

กองทุนรวมทั�วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื"อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที"มีอํานาจอื"น 
ทั �งนี � การกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัที"เกี"ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนั �น ๆ ได้แก่ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื �อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที"เปลี"ยนแปลงไปจากการซื �อขายทรัพย์สิน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที"ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที"ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื"อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื"นใดเพื"อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนพุนัธ์เพื"อป้องกนัความเสี"ยง รวมถึงปัจจัยอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ �นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม หรือกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที"กองทนุรวมลงทนุ 

3.  การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงปัจจยัที"
เกี"ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจัยที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนั �น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที"กองทนุถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที"ลงทุน ปริมาณการทํารายการซื �อ
ขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ �นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ"ง บริษัทจดัการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื"องมือในการบริหารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้ 

ข้อสงวนสิทธิs : 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื"องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องการการใช้เครื"องมือ 
ADLs ในวนัทําการนั �น รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําค่าซื �อหน่วยลงทุนที"ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื �อหน่วยลงทุนในวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือ ADLs และ
บริษัทจัดการจะนํายอดซื �อหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื"องต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องการการใช้เครื"องมือ ADLs ในวนัทําการ
นั �น ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะไม่เปลี"ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที"ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วที"เกี"ยวข้องกับการใช้เครื"องมือ ADLs 
ในวนัทําการนั �น แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื �อหน่วยลงทนุทั �งหมดหรือบางส่วนของวนัทําการนั �นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื �อหน่วย
ลงทนุที"ชําระด้วยเช็คที"เรียกเก็บไม่ได้นั �น ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที"ทํารายการซื �อหน่วยลงทุนและสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั"งใดฝั"งหนึ"งที"เกิน ADLs Threshold ที"บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะ
พิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที"แตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิที"จะมีข้อกําหนดเพิ"มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที"ทํารายการซื �อหน่วย
ลงทนุและสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที"บริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรือลดอัตรา ADLs ที"เรียกเก็บ ซึ"งจะปรับเพิ"มไม่เกินอัตราสูงสุดที"ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี �ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื"นที"บริษัทจัดการกําหนด โดยในวนัที"มีผลเริ"มใช้
เครื"องมือนี � ให้รวมทกุคําสั"งทํารายการที"เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื"องมือที"บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที"มีผล 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื"องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้เครื"องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื"องมือ : 

1.  การเรียกเก็บ ADLs ที"แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือนี � 

2.  บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซื �อขายใดที"สดัส่วนของมลูค่าซื �อขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทนุ เทียบ
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั �งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที"บริษัทจัดการกําหนด โดยที"มูลค่าซื �อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
คํานวณจากมูลค่าการซื �อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทั �งนี � รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที"บริษัทจดัการกําหนด 
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3.  บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี � 

(1)  มลูค่าการซื �อหน่วยลงทนุและสบัเปลี"ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี"ยนออก 

(2)  มลูค่าการซื �อหน่วยลงทุนและสบัเปลี"ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี"ยนออก ซึ"งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) 
และ (2) ในระดบัที"ต่างกนั 

4.  ในกรณีที"มีการใช้เครื"องมือ ADLs นี � ADLs ที"เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื"องมือนี �มีวตัถุประสงค์เพื"อบรรเทาผลกระทบ
ทางลบที"อาจเกิดขึ �นกบัผู้ ถือหน่วยที"ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื"องมือนี �ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื"อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

5.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้เครื"องมือนี � เพื"อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที"มีนัยยะสําคญัที"เกิดขึ �นจากการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยบางรายไปยงัผู้ ถือหน่วยราย
ที"ทําธุรกรรมนั �น โดยการทําธุรกรรมของผู้ ถือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพ
คล่องของกองทนุรวม 

2. การกําหนดเงื�อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาที�ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period): 

กองทุนรวมทั�วไป 

เมื�อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื"อนไข : 

1.  บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการของกองทนุนั �นๆ 

2.  บริษัทจดัการจะใช้ Notice period สําหรับรายการที"มีมลูค่าที"ขายคืน และ/หรือสบัเปลี"ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท 

3.  บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเครื"องมือในการบริหารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้ 

ข้อสงวนสิทธิs : 

1.  ในกรณีที"มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี"ทําให้ต้องใช้เครื"องมืออื"นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะปฏิบตัิกบัคําสั"งที"ได้จาก Notice period นั �น
เช่นเดียวกับคําสั"งที"ได้ตามปกติในวนัที"ทํารายการด้วย ทั �งนี � บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื"องมืออื"น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื"องมืออื"น ๆ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรือลด Notice period ได้ตามที"บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ"งจะปรับเพิ"มไม่เกิน Notice period สงูสดุที"กําหนด
ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี �ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื"นที"บริษัท
จดัการกําหนด โดยในวนัที"มีผลเริ"มใช้เครื"องมือนี � ให้รวมทกุคําสั"งทํารายการที"เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื"องมือที"บริษัทจัดการได้รับมา
ระหว่างเวลาทําการของวนัที"มีผล 

3.  บริษัทจดัการอาจให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนที"ยงัไม่ได้ถกูนํามาดําเนินการได้ตามวิธีการที"บริษัทจดัการ
กําหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื"องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้เครื"องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื"องมือ : 

1.  Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือนี � 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที"บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที"มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที"เกี"ยวข้องเท่าที"สามารถทําได้เพื"อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื"อนไข ณ ขณะนั �นๆ ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที"กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรัพย์ที"ลงทุน ปริมาณการทํา
รายการซื �อขายหน่วยลงทนุและแนวโน้มการทํารายการ รวมถึงปัจจยัอื"นๆ ที"อาจเกิดขึ �นในอนาคตที"มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 
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 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate): 

กองทุนรวมทั�วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ�มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื"อนไข : 

1.  บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั �นตํ"าไม่ตํ"ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที"บริษัท
จดัการกําหนด 

2.  บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัทําการ ในแต่ละรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที"บริษัทจัดการกําหนด กรณี
กองทนุรวมที"เน้นลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที"กองทนุได้กําหนดไว้ 

3.  ในกรณีที"บริษัทจดัการกําหนดเงื"อนไขเพื"อบ่งชี �สถานการณ์ที"ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการ
ซื �อขายใดที" สดัส่วนของมูลค่าซื �อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั �งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate 
threshold ที"บริษัทจดัการกําหนด โดยที"มูลค่าซื �อขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน คํานวณจาก มูลค่าการซื �อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่า
การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 

4.  บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี"ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคําสั"งรับซื �อคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี"ยนออก ณ วนัที"ใช้ Redemption Gate  

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณ ากําหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั �งแตกต่างกันได้ แต่  Redemption Gate จะไม่ตํ"ากว่า 
Redemption Gate ขั �นตํ"า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที"ระบไุว้ในโครงการ 

6.  คําสั"งรับซื �อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี"ยนออกส่วนที"เหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัคําสั"งรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี"ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของคําสั"งรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

7.  บริษัทจัดการจะทําการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี"ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื �อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื �อคืน
หน่วยลงทุน ทั �งนี � เว้นแต่กรณีที"กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะรับซื �อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 
Redemption Gate ที"ประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบเมื"อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้า โดยวนัที"มีผลเริ"มใช้เครื"องมือนี � ให้รวมทุกคําสั"งทํารายการ
ที"เข้าข่ายตามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของเครื"องมือที"บริษัทจดัการได้รับมาระหว่างเวลาทําการของวนัที"มีผล 

9.  ในกรณีที"มีการใช้เครื"องมือ Redemption Gate นี � บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื"องมือในการบริหารความเสี"ยงสภาพคล่องอื"นได้ 

ข้อสงวนสิทธิs : 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะปรับเพิ"มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที"บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ"ากว่า Redemption Gate ขั �น
ตํ"าที"ระบใุนโครงการ ทั �งนี � รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที"บริษัทจดัการกําหนด 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที"จะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที"ประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะเปลี"ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที"กําหนด การใช้เครื"องมืออื"นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั �งนี � ในกรณีที"ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที"เหลือได้ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสั"งขายคืนหน่วยลงทนุทั �งหมดที"ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที"ถกูยกเลิกคําสั"งโดยไม่ชกัช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที"จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื"องต่างๆ ที"เกี"ยวข้องการการใช้เครื"องมือ 
Redemption Gate ในวนัทําการนั �น รวมถึงรายการที"ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทนุแบบประจํา และรายการอื"นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื"องมือแม้ว่าในวนัทําการใดๆ มีลกัษณะเข้าหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขการใช้เครื"องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย โดยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทราบ 

การพิจารณาใช้เครื"องมือ : 

1.  Redemption Gate ที"แตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการที"มีการใช้เครื"องมือนี � 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที"เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ
อาจกําหนดเงื"อนไขเพื"อบ่งชี �สถานการณ์ที"ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

ทั �งนี � ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของการใช้เครื"องมือได้จากหนงัสือชี �ชวนของกองทนุหลกั 
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3. การไม่ขายหรือไม่รับซื +อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั�งซื +อหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน: 1 วันทาํการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื"อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้อง
ระงบัการซื �อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั"งที"รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั"งซื �อหรือคําสั"งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอืุ"นใดดงัต่อไปนี � ซึ"งไม่เกินกว่ากรณีที"ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสั"งซื �อหน่วยลงทนุที"รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสั"งซื �อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื"องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ดงันี � 

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนั �น ๆ มีส่วนเกี"ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ"งดงันี � 

(1)  การกระทําที"เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี"ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2)  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  การกระทําที"เป็นการปฏิบตัิตามคําสั"งเกี"ยวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริงเกี"ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี"ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื"นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื"องมาจาก การที"บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการ
ดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที"เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซื �อขายล่วงหน้า ซึ"งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื"อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที"ปรากฏข้อเท็จจริงซึ"งบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชื"อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ"ง ดงัต่อไปนี � และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ"งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการ ซื �อขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที"จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด ทั �งนี � กรณีที"เป็นกองทุนรวมที"มีกําหนดระยะเวลาการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณา
ระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ"งกองทนุรวมเปิดให้รับซื �อคืนหน่วยลงทนุเท่านั �น 

ทั �งนี � บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ"ง หากบริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื"อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที"เหลืออยู่เนื"องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที"มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่าง
เพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที"เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั �น 

บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที"กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคญัต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที"สมเหตสุมผล เมื"อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการสามารถใช้วิธีการ
คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวเป็น 0 และให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"มีชื"ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที"ได้บนัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผู้ มีสิทธิที"
จะได้รับเงินภายหลงัจากที"สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั �นได้ ทั �งนี � บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

คําเตือนเกี�ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี �ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี �มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี �ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที"เสนอขายนั �น 

 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"นเพื"อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที"
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื"นเพื"อกองทุนรวม ซึ"งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทั �งนี � ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื"นเพิ"มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเกี"ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที"ระบไุว้ในคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ 

 ผู้ลงทนุในกองทนุรวมนี � จะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 
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สิทธิและข้อจาํกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.   เงื�อนไขที�ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี +อาจถูกจาํกัดสิทธิ 

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที"จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์
ที"เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื"อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที"เกินดงักล่าว  

2.   ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที�มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ +น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัได้ที"เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com 

3.   วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

4.  การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมนี ,จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื	อผู้ เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ	งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ	งเท่านั ,น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5.   ช่องทางและวิธีการที)ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการใน
หลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที)กองทุนรวมลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที	บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที	สํานักงานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื ,อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.krungsriasset.com  

6.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ 

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207  
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ – ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2232-2345 

 กองทนุรวมนี �ไม่มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว  

7.  ภูมิลําเนาเพื)อการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที)ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี) 

ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื"น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที"อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลาํเนา เพื"อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

บุคคลที�เกี�ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 รายชื"อคณะกรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื"อดงัต่อไปนี � 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิsไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ 
(9) นางสาวสายสนุีย์ หาญประเทืองศลิป์  

 รายชื"อคณะผู้บริหารบริษัทจดัการ มี 6 คน ตามรายชื"อดงัต่อไปนี � 

(1) นางสภุาพร ลีนะบรรจง (2) นายนิทิต พกุกะณะสตุ 
(3) นายเอนกพร โพธิทตั  (4) นายประเสริฐ วงศ์เครือเมฆ 
(5) นายประเสริฐ อิ"มพรรุจี (6) นายศิระ คล่องวิชา 

   

- จํานวนกองทนุรวมทั �งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 154 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 385,405 ล้านบาท 

 รายชื"อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

(1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที"กลุ่มการลงทนุ  
(3) นายวิพธุ  เอื �ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที"กลุ่มการลงทนุ 
(4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที"ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
(5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที"ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
(6) นางสาวพรทิพา  หนึ"งนํ �าใจ ประธานเจ้าหน้าที"ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี � 
(9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื"นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที"ฝ่ายบริหารความเสี"ยงด้านการลงทนุ 
(10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
(12) นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
(13) นายเอกพจน์  ภู่วิบลูย์พาณิชย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
(14) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(15) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(16) นายปีติ ประติพทัธิsพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
(17) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
(18) นายชศูกัดิs อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
(19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(21) นายวชัรินทร์ ด้วงสงัข์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
(22) นายเกียรติศกัดิs  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
(23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิกร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ - ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

 

 

 



หน้า 16 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื"อผู้ จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที"เกี"ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั �งหน้าที"ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักล่าว 

ชื�อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที�ความรับผิดชอบ 

นางสาวพรทิพา หนึ"งนํ �าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการ
จดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั 
(บลจ. ฟินนัซ่า จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital 
(Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- Credit Research Analyst 
 

นางสาวณฐัยา เตรียมวิทยา, 
CFA 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ) 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ธนชาต จํากดั 
- บ.เมอซิเดสเบนซ์ลีสซิ"ง 
ประเทศไทย จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
 

นายเอกพจน์ ภู่วิบลูย์พาณิชย์, 
CFA, FRM 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- สํานกังานประกนัสงัคม 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- เจ้าหน้าที"ลงทนุ 
 

 รายชื"อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั 02-949-1999 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัทหลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี � จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั"น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
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                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
24 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
25 บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
26 ธนาคารไทยเครดติเพื"อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
27 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
28 บริษัทหลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
29 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
32 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
33 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
34 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
36 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
37 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
38 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
39 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
40 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
41 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั"น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
42 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
43 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
45 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
47 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
48 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากดั 02-114-6612 

 รายชื"อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื"อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ �-����-���� 

ทั �งนี � นอกจากหน้าที"ตามที"กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที"ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 รายชื"อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื�อผู้สอบบัญชี ที)อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  

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

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ ,มสกลุ 
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี +ยงชีพ 

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที"ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ"งดงันี � 
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั �งนี � เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที"รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารที"มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
4.1  เป็นตราสารหนี � หรือตราสารที"มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง ที"ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที"ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

4.2  เป็นตราสารที"มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ"งดงันี � 
4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั"วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีที"เป็นตราสารที"มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 วนั นบัแต่วนัที"ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะ

ตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี � 
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที"เป็นตราสารที"มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั นบัแต่วนัที"ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่

ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี � แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของตราสารที"ลงทนุใน benchmark + 
5% 

5. ทรัพย์สินดงันี � 
5.1  reverse repo ที"คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที"จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหว่าง 

IPO เพื"อการจดทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ ลงทุนทั"วไปของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที"อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ
ที"อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET)  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี � แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรัพย์สินที"ลงทนุใน benchmark + 
5% 

6. ทรัพย์สินอื"นนอกเหนือจากที"ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
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อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที"อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ"งดงันี � แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรัพย์สินที"ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  
ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที"นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั"งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที"กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิsมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี"ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที"มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี"ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที"อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั �งนี � เฉพาะกองทนุรวมที"มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี � 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที"มีเงื"อนไขห้ามเปลี"ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที"กฎหมายกําหนด หรือมีเงื"อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  ตราสารที"มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที"มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้า
แฝงซึ"งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี �ที"ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที"มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี � แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี � หรือตราสารที"มีสญัญาซื �อขาย

ล่วงหน้าแฝง ที"มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
2.4.1  มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที" 1 : อตัราส่วนการลงทนุที"คํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ"ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. หน่วย CIS  ไม่เกิน 20% 
5. total SIP ซึ"งได้แก่ 

5.1  ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที" 1: อตัราส่วนการลงทนุที"คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  ตราสารหนี � หรือตราสารที"มีสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง ที"มีอนัดบัความน่าเชื"อที"ตวัตรา
สารและ/หรือผู้ออกตราสารที"ตํ"ากว่าที"สามารถลงทนุได้ (non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี � 
 

 
การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที"มิใช่เพื"อการลดความเสี"ยง (non-hedging) global exposure limit    

กรณีกองทนุรวมไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ที"เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื"อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี"ยวกบั product limit 
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ส่วนที� 4: อัตราส่วนการลงทุนที�คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที�ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี � ของผู้ออกรายใดรายหนึ"ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี �ภาครัฐไทย) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
นั �น ตามที"เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั �งนี � ในกรณีที"ผู้ออกตรา
สารมีหนี �สินทางการเงินที"ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี �สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี �สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี �สินทางการเงินนั �นจะต้องเป็นข้อมลูที"
มีการเผยแพร่เป็นการทั"วไป และในกรณีที"ผู้ออกตราสารไม่มีหนี �สินทางการเงินตามที"เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบ
การเงินในครั �งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้นแต่ในกรณีที"ผู้ออกตราสารได้มี
การยื"นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที"กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตราสารที"ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํ"ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะลงทนุ
เพื"อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที"ผู้ออกตราสารได้มีการยื"น
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที"ออกโดยบคุคลดงันี � 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื"อที"อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื"อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที"ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ"ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั �งหมดของกองทนุรวมที"ออกหน่วยนั �น  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที"มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั �งขึ �นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที"แก้ไขเพิ"มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้ซื +อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) 

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 62 –  

30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 –  

30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  

30 ก.ย. 65 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั +งหมดที�ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.2412 0.4352 0.4296 0.4265 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 0.9095 0.3210 0.3210 0.3210 

o ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0856 0.0321 0.0281 (2) 0.0251 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1338 0.0749 0.0749 0.0749 

o ค่าธรรมเนียมที"ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที"จ่ายจริง 0.0072 0.0056 0.0055 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที�ประมาณการไม่ได้        

o ค่าธรรมเนียมอื"น ๆ ไม่เกิน 1.0700 - -  

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั +งหมด ไม่เกิน 1.2412 0.4352 0.4296 0.4265 

ค่าใช้จ่ายในการซื +อขายหลักทรัพย์ ตามที"จ่ายจริง - - -      

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้ สั� งซื +อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการที�เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 ต.ค. 62 –  

30 ก.ย. 63 

1 ต.ค. 63 –  

30 ก.ย. 64 

1 ต.ค. 64 –  

30 ก.ย. 65 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทนุออก         

- สบัเปลี"ยนข้ามบริษัทจดัการ ไม่เกิน 1.50 ขั �นตํ"า 100 บาท ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- สบัเปลี"ยนภายในบริษัทจดัการ ไม่เกิน 1.00 ขั �นตํ"า 100 บาท ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ :  

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั"งซื �อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที"รวมภาษีมูลค่าเพิ"มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื"นใดแล้ว 

(2) เก็บค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในอตัราร้อยละ 0.0251 โดยมีผลตั �งแตว่นัที" 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน ณ  30 กันยายน 2565 

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  1,117,589,183.70 101.67 

     พนัธบตัรรัฐบาลและตั�วเงินคลงั    
             อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  37,392,170.08 3.40 
             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี  256,252,272.38 23.31 
             อายคุงเหลือมากกว่า 3 ปี  463,099,141.00 42.13 
     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
             อายคุงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  269,425,805.08 24.51 
             อายคุงเหลือ 1 - 3 ปี  58,219,217.56 5.30 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  16,394.66 0.00 
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  9,134,613.08 0.83 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  24,049,569.86 2.19 
อื�นๆ   (18,426,077.92)  (1.67) 

     ลกูหนี �  481,745.00 0.04 
     เจ้าหนี �   (18,464,731.25)  (1.67) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (443,091.67)  (0.04) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  1,099,163,105.78 100.00 
 

 
 
 

รายงานสรุปเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 1,084,388,606.10 98.66 

(ข)  ตราสารที"ธนาคารที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น 
ผู้ออก ผู้สั"งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั 

0.00 0.00 

(ค)  ตราสารที"มีบริษัทที"ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั 

0.00 0.00 

(ง)  ตราสารที"มีบริษัทที"ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื"อถือในระดบัที"ตํ"ากว่า investment 
grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกนั 

0.00 0.00 

สดัสว่นเงินลงทนุขั �นสงูต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที"บริษัทจดัการตั �งไว้ในแผนการลงทนุสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15.00 % 
 
 
  



หน้า 23 

                - กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื�อการเลี�ยงชีพ - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเชื�อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 30 กันยายน 2565 

 ประเภท  ผู้ออก  ผู้คํ +า/ผู้รับรอง 
/ผู้สลักหลงั 

วันครบกําหนด อันดับความ
น่าเชื�อถือ 

มูลค่าหน้าตัlว มูลค่าตาม 
ราคาตลาด  

หลักทรัพย์ในประเทศ       

1  พนัธบตัร กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 16 มิถนุายน 2566  36,400,000.00 37,392,170.08 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2566  69,700,000.00 70,798,490.82 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2567  49,700,000.00 48,948,642.86 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 กนัยายน 2567  14,000,000.00 13,704,423.46 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2567  60,800,000.00 60,360,552.80 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2568  64,200,000.00 62,440,162.44 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 12 ธันวาคม 2568  29,800,000.00 31,609,556.43 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2569  48,200,000.00 47,868,339.18 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2570  20,000,000.00 18,681,277.20 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 12 มีนาคม 2571  115,000,000.00 127,978,162.85 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2571  70,900,000.00 71,667,983.84 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 22 มิถนุายน 2572  30,000,000.00 33,736,292.10 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2572  84,700,000.00 77,763,789.95 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 20 มิถนุายน 2574  10,000,000.00 10,492,393.70 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 ธันวาคม 2574  28,000,000.00 25,925,777.48 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2579  11,800,000.00 11,512,827.18 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 17 มิถนุายน 2580  5,000,000.00 4,809,091.50 
   กระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 12 ธันวาคม 2580  1,000,000.00 1,053,649.59 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 พฤศจิกายน 2565  109,600,000.00 109,750,974.00 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 มีนาคม 2566  1,000,000.00 995,852.89 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มีนาคม 2566  69,400,000.00 69,325,003.59 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 28 กนัยายน 2566  90,000,000.00 89,353,974.60 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 22 พฤศจิกายน 2566  43,500,000.00 43,160,926.21 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 17 พฤษภาคม 2567  15,000,000.00 15,058,291.35 
2  เงินฝากออมทรพัย ์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เมื"อทวงถาม AAA 24,039,695.53 24,049,569.86 
   บมจ.ธ.ทิสโก้ บมจ.ธ.ทิสโก้ เมื"อทวงถาม A 16,387.81 16,394.66 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  30 กันยายน 2565  

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ"ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที" www.krungsriasset.com 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 
 ตราสารหนี +ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื"อถือสงูที"สดุ และมีความเสี"ยงตํ"าที"สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื"อถือสงูมาก และมีความเสี"ยงตํ"ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื"อถือสงู และมีความเสี"ยงตํ"า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื"อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื"อถือตํ"ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื"อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ"ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี"ยงในการผิดนดัชําระหนี �สงูที"สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี � โดยผู้ออกตราสารหนี �ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี +ระยะสั +น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที"แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที"ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี �ที"ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื"น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งด้านการตลาดและการเงินที"แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นในระดบัที"น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี �มีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นในระดบัที"ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นที"ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนดเวลาที"ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที"อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี � โดยผู้ออกตราสารหนี �ไม่สามารถชาระดอกเบี �ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื"องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั �น เพื"อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   

(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื"อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ข้อมูลอื�นๆ  

1.  ข้อกําหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื�อการเลี +ยงชีพ  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการจัดทําและส่งรายงานเกี"ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที"ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที"สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานงาน ก.ล.ต.  

(2)  การลงทุนในกองทุนรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามเงื"อนไขที"กําหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี"ยวกบัการลงทุนในกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ และ
ซื �อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที"กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด จึงเป็นผู้ มีสิทธิได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยนําเงินค่าซื �อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องคํานึงถึงเงื"อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื"อนไขที"
กรมสรรพากรกําหนด โดยหากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนเงื"อนไขดงักล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชําระคืน
เงินภาษีที"ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ"มให้แก่กรมสรรพากร  

(3)  การโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพไปยงักองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพอื"น  
บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื"อการเลี �ยงชีพพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั �งหมดที"เกิดขึ �นไปยงักองทุนรวมเพื"อการ 
เลี �ยงชีพอื"น ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที"บริษัทจดัการได้รับคําสั"งโอนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(4)  หนงัสือรับรองการซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนด และบริษัทจดัการจะไม่จดัทําใบรับรองการซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ สําหรับยอดการซื �อหน่วยลงทนุซึ"ง
พ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที"กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด  

(5)  หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื"อการเลี �ยงชีพ โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
กําหนด 

2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที"มีมลูค่าเพื"อกองทนุจากบคุคลที"เป็นผู้ให้บริการอนัเนื"องมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือ
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ ทั �งที"มีอยู่ในปัจจุบนัและที"แก้ไขเพิ"มเติมในอนาคต ที"เกี"ยวกับการกระทําที"อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัต่อไปนี �  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที"รับไว้นั �นต้องเป็นทรัพย์สินที"มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี"ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที"แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั �นบ่อยครั �งเกินความจําเป็นเพื"อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 

(churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ"งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที"อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั �นด้วย  
ทั �งนี � กรณีที"บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี"ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

3.  ข้อกําหนดเกี�ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที"เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ"งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที" 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที"ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ 
FFI) รายงานข้อมลูเกี"ยวกบับญัชีของบุคคลที"อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ"งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ"งมีถิ"น
ที"อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ"งมีถิ"นที"อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ"งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั �น นอกจากนี �ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที"มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที"คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ"งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ"งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที"ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที"มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที" FATCA กําหนด หน้าที"ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื"อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที"ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื"อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั �นจะได้รับผลกระทบที"สําคญัในสองกรณี คือ  
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(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที"กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทุนทางตรง) ซึ"งจะเริ"มต้นตั �งแต่วนัที" 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ"งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื"นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ"งจะเริ"มต้นตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที"เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ"งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที"ดําเนินการหกัเงิน ณ ที"จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กับกองทนุรวมที"เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 
ที"เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ"งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื"อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั �งเพื"อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื"อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง และเพื"อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทนุรวม (ซึ"งรวมทั �งผู้ที"เกี"ยวข้องกับ
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี �  
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที"เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที"กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัท

จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื"อ ที"อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที"ได้รับ เป็นต้น) ที"มีอยู่ในบัญชีทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั �นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั �งในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ"มเติม เพื"อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเกี"ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที"กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื"อข้อมูลที"เคยให้ไว้มีการเปลี"ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื"อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง 
(ในกรณีที"เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั �งนี � เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการอื"นใดเพื"อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง  
เพื"อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที"จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั �งเพื"อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ"มขึ �น
หากมีการดําเนินการที"สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องข้างต้น ในกรณีที"ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที"บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ"งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี �ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที"บริษัทจดัการแจ้งนี �แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที"ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  
(1)  ไม่รับคําสั"งซื �อ/ สบัเปลี"ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที"จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที"ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั �นได้ เพื"อให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้อง ทั �งนี � ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนินการอื"นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ"มขึ �น หากมีการดําเนินการที"สอดคล้อง

กบักฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องข้างต้น  
การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื"อหลีกเลี"ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมี
การดําเนินการที"ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที"จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคาร
ตามที"กล่าวแล้วข้างต้น ซึ"งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที"เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที"กฎหมายต่างประเทศที"เกี"ยวข้องกําหนด)เท่านั �น  
ทั �งนี � ในกรณีที"กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ"มเติมข้อกําหนดเพื"อรองรับการดําเนินการตามที"บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที"เกี"ยวข้อง) 
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื"นใดที"ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

 

ข้อมูล ณ วันที� 30 กันยายน 2565 


