
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี �ในช่วงเวลา 
ดังนั �น หากมีปัจจัยลบที"ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

หนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ

บลจ.กรุงศรี จาํกัด 
ซึ"งได้รับการรับรองโดย CAC* 
(*โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริตของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย) 

  

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร

กองทุนรวมนี �เหมาะกับใคร

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที"ลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลอื"นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม

IPO: วนัที* 26 พฤษภาคม – 1 มถินุายน 2563 

ผลการดาํเนินงาน

      

      

      

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี �ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ และกองทุนนี �ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
ดังนั �น หากมีปัจจัยลบที"ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก

 

      

      

      

กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 
- ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 

Krungsri Foreign Fixed Income 
- 

กองทุนรวมที"เน้นลงทุนแบบมีความเสี"ยงต่างประเทศ

หนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ

โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริตของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี �เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที"ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื"นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ

ผลการดาํเนินงาน 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

และกองทุนนี �ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
ดังนั �น หากมีปัจจัยลบที"ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

   

   

    

กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 6M40  
ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย (AI)  

Krungsri Foreign Fixed Income 6M40 Fund  
 Not for Retail Investors (AI) 

(KFFAI6M40) 

กองทุนรวมตราสารหนี � 

กองทุนรวมที"เน้นลงทุนแบบมีความเสี"ยงต่างประเทศ 

หนังสือชี �ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ 

การฝากเงนิ 

ข้อมลู ณ วนัที* 22 พฤษภาคม 2563 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

 

 

กองทุนรวมนี �เหมาะกับใคร

กองทุนรวมนี �ไม่เหมาะกับใคร

� ผู้ลงทนุที*เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที*แนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

� ผู้ลงทนุที*ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื*อรับเงินใน

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี �

� อ่านหนงัสือชี ;ชวนฉบบัเตม็  หรือ

� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนี �
 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร

� ผู้ลงทนุที*คาดหวงัผลตอบแทนที*สงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที*อาจตํ*ากวา่หุ้นได้
 

(1)  นโยบายการลงทุน 

กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี*ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ตราสารหนี ; และ/หรือเงินฝากที*ออก รับรอง รับอาวลั หรือคํ ;า
การเงิน และ/หรือภาคเอกชน 
ลงทุนได้ (Investment Grade)
ความเสี*ยงของอตัราแลกเปลี*ยนเงินเตม็จํานวน 

(2)  กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กองทนุนี ;จะลงทนุครั ;งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที*ลงทนุไว้จนครบอายโุครงการของกองทนุรวม 
 

 

กองทุนรวมนี �เหมาะกับใคร? 

ไม่เหมาะกับใคร 

ผู้ลงทนุที*เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที*แนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ผู้ลงทนุที*ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื*อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี �

หนงัสือชี ;ชวนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี"ยงของกองทุนรวมนี �ดีพอ 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

ผู้ลงทนุที*คาดหวงัผลตอบแทนที*สงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที*อาจตํ*ากวา่หุ้นได้

กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี*ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
หรือเงินฝากที*ออก รับรอง รับอาวลั หรือคํ ;าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนั

หรือภาคเอกชน ที*มีอนัดบัความน่าเชื*อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที*สามารถ
Investment Grade) ทั ;งนี ; กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซื ;อขายล่วงหน้าโดยการทําสญัญาป้องกนั

งของอตัราแลกเปลี*ยนเงินเตม็จํานวน (fully hedge) 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน 

กองทนุนี ;จะลงทนุครั ;งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที*ลงทนุไว้จนครบอายโุครงการของกองทนุรวม 

1 

ผู้ลงทนุที*เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที*แนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี � 

ผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 

ผู้ลงทนุที*คาดหวงัผลตอบแทนที*สงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที*อาจตํ*ากวา่หุ้นได้ 

ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนใน 
ประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนั

มีอนัดบัความน่าเชื*อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที*สามารถ
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซื ;อขายล่วงหน้าโดยการทําสญัญาป้องกนั

กองทนุนี ;จะลงทนุครั ;งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที*ลงทนุไว้จนครบอายโุครงการของกองทนุรวม (buy-and-hold fund) 
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ปัจจัยความเสี"ยงที"สาํคัญ 

1. ความเสี"ยงจากการผิดนัดชาํระหนี �ของผู้ออกตราสาร (credit risk) 

credit rating ตาม  
national credit rating 

อันดับความน่าเชื"อถอืส่วนใหญ่ของกองทุน 

Gov.bond/ AAA AA, A BBB ตํ"ากว่า BBB unrated 

 ตํ"า    สูง 
credit rating ตาม  
international credit rating 

อันดับความน่าเชื"อถอืส่วนใหญ่ของกองทุน 

AAA AA, A BBB ตํ"ากว่า BBB unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที*กองทนุลงทนุในอนัดบัความนา่เชื*อถือนั ;นเกินกวา่ 20% ของ NAV 

2. ความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

อายเุฉลี*ยของทรัพย์สนิที*ลงทนุ ตํ"ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ตํ"า    สูง 
 

ความผนัผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

< 5% 5% – 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

ตํ"า    สูง 
  

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

คาํเตือนที"สาํคัญ 
� กองทุนรวมนี ;มีสภาพคล่องจํากดั เนื*องจากเป็นกองทุนที*ไม่เปิดให้ซื ;อขายแบบกองทุนเปิดทั*วไป โดยกองทุนมีการรับซื ;อคืน

หน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเท่านั ;น 
� กองทนุรวมนี ;ไม่ได้ถกูจํากดัโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที*มีความเสี*ยงตํ*าเช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 

ดงันั ;น จงึมีความเสี*ยงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 
� กองทุนรวมนี ;ลงทุนกระจกุตวัในประเทศกาตาร์และจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี*ยงของพอร์ตการลงทุน

โดยรวมของตนเองด้วย 
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3. ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

 - ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ"ง (high issuer concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 

ในผู้ออกตราสารรวม 
< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ตํ"า    สูง 

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ"ง (high sector concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 

ในหมวดอตุสาหกรรมรวม 
< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ตํ"า   สูง 
หมายเหตุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมธนาคาร 

- ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ"ง (high country concentration risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 

รายประเทศรวม 
< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

ตํ"า   สูง 
หมายเหตุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศกาตาร์และจีน 

4. ความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (exchange rate risk) 

การป้องกนัความเสี*ยง fx ทั �งหมด/เกือบทั �งหมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

ตํ"า   สูง 
หมายเหตุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยนไมน้่อยกวา่ 90% ของเงินลงทนุใน
ตา่งประเทศ 

 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ*มเตมิได้ที* www.krungsriasset.com 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

คา่ธรรมเนียมการขาย 

คา่ธรรมเนียมการรับซื ;อคืน 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี*ยนหน่วยลงทนุเข้า

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี*ยนหน่วยลงทนุออก

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย 

คา่ใช้จ่ายอื*นๆ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ
เป็นอตัราที*รวมภาษีมลูคา่เพิ*มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื*นใดแล้ว

 

 

* คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที*คณุจะได้รับ 
ดงันั ;น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย 

ค่าธรรมเนียม 

สูงสุดไม่เกนิ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี*ยนหน่วยลงทนุเข้า ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี*ยนหน่วยลงทนุออก ไมมี่ 

10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 

ตามที*จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั*งซื ;อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น 
เป็นอตัราที*รวมภาษีมลูคา่เพิ*มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื*นใดแล้ว 

  

คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที*คณุจะได้รับ 
ดงันั ;น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื �อขาย
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เกบ็จริง 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 

ตามที*จ่ายจริง 

หรือผู้สั*งซื ;อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น 

คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที*คณุจะได้รับ  
ดงันั ;น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ* 

NAV) 

ของมูลค่าซื �อขาย) 



 

 

 
* ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ดัชนีชี �วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

ไมมี่ เนื*องจากกองทนุมีการบริหารจดัการแบบ 
จงึไมจํ่าเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุกบัตวัชี ;วดั

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย

ผลการดาํเนินงานในอดีต
 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

  

Benchmark) :   

กองทนุมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื*อให้ได้ผลตอบแทนที*คาดหวงัตามระยะเวลาที*กําหนด 
จงึไมจํ่าเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุกบัตวัชี ;วดั 

ประเภทกองทุนรวมเพื"อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ   -  

ผลการดาํเนินงานในอดีต 
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มิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

เพื*อให้ได้ผลตอบแทนที*คาดหวงัตามระยะเวลาที*กําหนด 

 



 

 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

วันที"จดทะเบียน 2 มิถนุายน 

อายุโครงการ ประมาณ 

ซื �อและขายคนืหน่วยลงทุน วันทาํการซื �อ

เสนอขายเพียงครั ;งเดียวช่วง 

ของวนัสดุท้าย

มลูคา่ขั ;นตํ*าของการซื ;อครั ;งแรก

มลูคา่ขั ;นตํ*าของการซื ;อครั ;งถดัไป

วันทาํการขายคืน

กองทุนนี ;ไม่รับซื ;อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ
ทําการสบัเปลี*ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ
ในวนัทําการก่อนวนัสิ ;นสดุอายโุครงการ

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิได้ที* 

รายชื"อผู้จัดการกองทุน ชื"อ  นามสกุล

นายจาตรัุนต์ สอนไว

นายชศูกัดิo อวยพรชยัสกลุ

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื �อคนื 

� ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั 

� ผู้สนบัสนนุ

ทั ;งนี ; คณุ

ติดต่อสอบถามรับ 
หนังสือชี �ชวน / ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั
898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั ;น 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ 
Website :  
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื ;อคืนหนว่ยลงทนุ

ธุรกรรมที"อาจก่อให้เกดิ 

ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คณุสามารถ
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html

 

ข้อมูลอื"นๆ 

ไมม่ีการจ่ายเงินปันผล  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2724

มิถนุายน 2563 (อาจมีการเปลี*ยนแปลงได้ตามที*บริษัทจดัการเห็นสมควร

ประมาณ 6 เดือน 

วันทาํการซื �อ :   

เสนอขายเพียงครั ;งเดียวช่วง IPO ระหวา่งวนัที* 26 พฤษภาคม – 1 มถินุายน 

ของวนัสดุท้าย ทั ;งนี ; จะรับชําระเป็นเช็คจนถึงวนัที* 29 พฤษภาคม 2563

มลูคา่ขั ;นตํ*าของการซื ;อครั ;งแรก :   510,000 บาท 

ลคา่ขั ;นตํ*าของการซื ;อครั ;งถดัไป : 2,000 บาท 

วันทาํการขายคืน  :  

กองทุนนี ;ไม่รับซื ;อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ 
ทําการสบัเปลี*ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
ในวนัทําการก่อนวนัสิ ;นสดุอายโุครงการ 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สนิได้ที* :  เว็บไซต์ www.krungsriasset.com

ชื"อ  นามสกุล ขอบเขตหน้าที" 

นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 

นายชศูกัดิo อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ทกุสาขา โทร. 1572 หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื ;อคืนหนว่ยลงทนุที*ได้รับการแตง่ตั ;งจากบริษัทจดัการ

ทั ;งนี ; คณุสามารถตรวจดรูายชื*อผู้สนบัสนนุการขายฯ เพิ*มเตมิได้ที* 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั ;น 1-2 โซนเอ ชั ;น 12 ชั ;น 18 โซนบี 

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ :  0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
Website :  www.krungsriasset.com  Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื ;อคืนหนว่ยลงทนุ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที*อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html
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2724-3377 

อาจมีการเปลี*ยนแปลงได้ตามที*บริษัทจดัการเห็นสมควร) 

มถินุายน 2563 ภายในเวลา 15.30 น.  

2563 

 และจะรับซื ;อคืนหน่วยลงทุนโดย 
ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) 

www.krungsriasset.com 

วันที"เริ"มบริหารกองทุนรวมนี � 

2 มิถนุายน 2563 

2 มิถนุายน 2563 

หรือ 

ที*ได้รับการแตง่ตั ;งจากบริษัทจดัการ  

เพิ*มเตมิได้ที* www.krungsriasset.com  

krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

ตรวจสอบธุรกรรมที*อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ที* 
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html 
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ข้อมูลเกี"ยวกับเป้าหมายการลงทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 6M40 – ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) 

รายละเอียดของตราสารที"คาดว่าจะลงทุน 

ตราสารที"ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื"อถือของ   
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร (6) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

(ต่อปี)(2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที" 
กองทุนจะได้รับ 

(ต่อปี) (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
Doha Bank (DHBK)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 2.23% 10% 0.22% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
Ahli Bank (AHLI)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 1.25% 18% 0.22% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
Al Khalij Commercial Bank (KCBK)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 1.40% 18% 0.25% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 1.48% 18% 0.27% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน 

 A/Fitch 1.19% 19% 0.23% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ของ 
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน 

 A/Fitch 0.79% 17% 0.14% 

รวม 1.33% 

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทนุ (3), (5)  (0.13%) 

ประมาณการผลตอบแทนที*ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเมื*อรับซื ;อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ(ตอ่ปี) (4) 1.20% 

ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 6 เดือน 

หมายเหต ุ:  
(1)    บริษัทจดัการจะใช้ดลุพินิจในการเปลี*ยนแปลงทรัพย์สินที*ลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุได้ต่อเมื*อเป็นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ที*จําเป็นและ

สมควรเพื*อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั โดยไม่ทําให้ความเสี*ยงของทรัพย์สินที*ลงทนุเปลี*ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั ทั ;งนี ; ตราสารที*
คาดวา่จะลงทนุอาจมีการเปลี*ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื*น หรือเพิ*มเติมจากตราสารที*ระบุไว้ข้างต้น เช่น ธ.Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China 
Construction Bank (CCB), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. United Overseas 
Bank LTD (UOB), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security 
Bank (SECB), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), 
ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยตั อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายนั เบอหดั, ตราสารหนี ;ภาครัฐไทย, ตราสารหนี ;ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากดั (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรี
อยุธยา จํากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร 
ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน), และ/หรือ    
ตราสารที*อยู่ภายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศรี จํากดั 

(2)   แหล่งที*มาของข้อมลูจากอตัราผลตอบแทนที*เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วนัที* 22 พฤษภาคม 2563 
(3)   คา่ใช้จ่ายของกองทนุนี ;อาจมีการเปลี*ยนแปลง แตจ่ะไม่เกินจากที*ระบใุนโครงการ 
(4) หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามที*กําหนดไว้เนื*องจากสภาวะตลาดมีการเปลี*ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อตัราภาษีที*เกี*ยวข้องกบัการลงทนุใน

ตราสารมีการเปลี*ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั ผู้ ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราที*โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื ;อคืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัติามอตัราที*โฆษณาไว้ 

(5)  ในกรณีที*อตัราผลตอบแทนที*กองทนุได้รับหลงัหกัคา่ใช้จ่ายสูงกว่าอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี*ยต่อปีที*จะรับซื ;อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามที*ได้แจ้ง
ไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิoเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการ และ/หรือคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ*มเติม
จากที*ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอตัราสงูสดุที*เรียกเก็บได้ตามที*ระบไุว้ในหนงัสือชี ;ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(6)   อนัดบัความน่าเชื*อถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื*อถือที*อ้างอิงดงักล่าว อาจแตกต่างจากอนัดบัความน่าเชื*อถือที*อ้างอิงโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื*อถืออื*น 
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� คาํอธิบายความเสี"ยงจากการผิดนัดชาํระหนี �ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสี*ยงจากการผิดนดัชําระหนี ;ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความนา่เชื*อถือของตราสารที*ลงทนุ 
(credit rating) ซึ*งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการชําระหนี ; โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที*ผา่นมาและฐานะการเงินของ
ผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ ระยะยาวมีความหมายโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ; 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดับที"น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดติสงูที*สดุ มีความเสี*ยงตํ*าที*สดุที*จะไมส่ามารถ
ชําระหนี ;ได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดติรองลงมาและถือวา่มีความเสี*ยงตํ*ามากที*จะไม่
สามารถชําระหนี ;ได้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี*ยงตํ*าที*จะไมส่ามารถชําระหนี ;ได้ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี*ยงปานกลางที*จะไมส่ามารถชําระหนี ;ได้ตามกําหนด 

ระดับที"ตํ"ากว่า 
น่าลงทุน 

ตํ*ากวา่ 

BBB 

ตํ*ากวา่ 

BBB(tha) 

ตํ*ากวา่ 

Baa 

ตํ*ากวา่ 

BBB 

ความเสี*ยงสงูที*จะไมส่ามารถชําระหนี ;ได้ตามกําหนด 

� คาํอธิบายความเสี"ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) เกิดจากการเปลี*ยนแปลงของอตัราดอกเบี ;ยซึ*งขึ ;นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทั ;งในและ
ตา่งประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี ;จะเปลี*ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี*ยนแปลงของอตัราดอกเบี ;ย เช่น หากอตัรา
ดอกเบี ;ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสงูขึ ;น อัตราดอกเบี ;ยของตราสารหนี ;ที*ออกใหม่ก็จะสงูขึ ;นด้วย ดงันั ;นราคาตราสารหนี ;ที*
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื ;อขายในระดบัราคาที*ตํ*าลง โดยกองทนุรวมที*มีอายเุฉลี*ยของทรัพย์สนิที*ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะ
มีโอกาสเผชิญกบัการเปลี*ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมที*มี portfolio duration ตํ*ากวา่ 

(2) ความเสี*ยงที*มีมลูคา่ของหลกัทรัพย์ที*กองทนุรวมลงทนุจะเปลี*ยนแปลงเพิ*มขึ ;นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทั ;งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ*งจะพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทนุรวม 
หากกองทนุรวมมีคา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี*ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 

  

� การลงทนุในหนว่ยลงทนุไมใ่ช่การฝากเงิน รวมทั ;งไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี*ยงจากการ
ลงทนุซึ*งผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเต็มจํานวน 

� ได้รับอนมุตัิจดัตั ;ง และอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

� การพิจารณาร่างหนงัสอืชี ;ชวนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี ;มิได้เป็นการแสดงวา่สาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชี ;ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที*เสนอขายนั ;น 
ทั ;งนี ; บริษัทจดัการได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชี ;ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั ณ วนัที* 22 พฤษภาคม 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัใน
ฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าให้ผู้ อื*นสาํคญัผิด 

คาํอธิบายความเสี"ยง 



9 
 

� คาํอธิบายความเสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอัตราแลกเปลี"ยน (Currency Risk) 

ความเสี*ยงจากการเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี*ยนแปลงของอตัราแลกเปลี*ยนมีผลกระทบต่อ
มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในช่วงที*เงินบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในช่วงที*บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที*บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที*บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึ ;นกวา่เดิมด้วยเช่นกนั ดงันั ;น การป้องกนัความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนจึงเป็นเครื*องมือสําคญัในการบริหารความเสี*ยง ซึ*งทําได้
ดงัตอ่ไปนี ; 

ป้องกันความเสี"ยงทั �งหมดหรือเกือบทั �งหมด : ผู้ลงทนุไมม่ีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน 

ป้องกันความเสี"ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี"ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ ลงทุนอาจมีความเสี*ยงจากอตัรา
แลกเปลี*ยน 

อาจป้องกันความเสี"ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน เนื*องจากการป้องกนั
ความเสี*ยงขึ ;นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณาวา่จะป้องกนัความเสี*ยงหรือไม ่

ไม่ป้องกันความเสี"ยงเลย : ผู้ลงทนุมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยน 

� คาํอธิบายความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี"ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทนุ
ลงทนุในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึ*งหากเกิดเหตกุารณ์ที*สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั*นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนัผวนมากกว่ากองทนุที*กระจายการ
ลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 

(2) ความเสี"ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ"ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ*งหากเกิดเหตกุารณ์ที*สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมนั ;น 
กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนัผวนมากกวา่กองทนุที*กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสี"ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ" ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทนุใน
ประเทศใดประเทศหนึ*งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ*งหากเกิดเหตกุารณ์ที*สง่ผลกระทบต่อประเทศดงักลา่ว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการดําเนินงานที*ผนัผวนมากกวา่กองทนุที*กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


