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นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใดบาง 

• ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตรา

สารทางการเงินที่เสนอขายในตางประเทศ โดยจะมุงเนนลงทุนโดยพิจารณา

ความม่ันคงของผูออกตราสารเปนหลัก และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ให

ผลตอบแทนเหมาะสมเม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนจะสงผลให

มี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงของการลงทุนไดในระดับต่าํถึงปานกลาง โดย

ตองการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่เสนอขายใน

ตางประเทศ โดยบริษทัจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารที่มีคุณภาพ 

ปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)  

• ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในตางประเทศ 

• ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)  

• ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)   

• ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

• ความเสี่ยงในเร่ืองคูสัญ ญ าในการทําสัญ ญ าปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) 

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไมมี เนื่องจากมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินทั้งจํานวน 

•    กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 

กองทุนนี้จะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุโครงการ

ของกองทุนรวม (buy and hold fund) 

• ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารซ่ึงกองทุนนําเงินของผูถือหนวย

ลงทุนไปลงทุน อาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

เนื่องจากกองทุนไมไดรับชําระดอกเบี้ยและเงินตนตามเวลาที่กําหนด 

คําเตือนท่ีสําคัญ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือ

ประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง

รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู

ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ 
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ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหนี้  ไดรับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวม1 - บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ 

ช่ือบริษัทจัดการ

กองทุนรวม 

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC 2 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมมีประกัน

หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตนหรือไม 

ไมใช 

ผูดูแลผลประโยชน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด    

นโยบายจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล  ช่ือผูประกัน - 

ความถี่ในการเปดซื้อ

ขายหนวยลงทุน 

เปดเสนอขาย IPO เพียงคร้ังเดียว อายุโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมต่ํากวา 11 เดือน 

และไมเกิน 1 ป 1 เดือน 

คาใชจายรวม ไมเกิน 2.50% ตอป ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน 
1 ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงในขอมลูท่ีใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ตามการจัดกลุมของสมาคมฯ  (AIMC Category Performance Report) 
2 โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “CAC”) 

ขอมูลสรุปน้ีเปนสวนหน่ึงของหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขตาง ๆ ของกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลใน

รายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มกอนการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทจัดการยื่นตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นวา การลงทุนใน

กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 
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คาธรรมเนียม  คําเตือนท่ีสําคัญ 

 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากกองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ (%ตอปของมูล

คาท่ีเสนอขายได ณ วันจดทะเบียน) 

การจัดการ ไมเกิน 2.00 

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.07 

นายทะเบยีน   ไมเกิน 0.20 

คาใชจายอ่ืนๆ  ตามที่จายจริง 

รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 2.50 

  

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 

(%ของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการซ้ือขาย ไมมี 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไมมี 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไมมี 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผู

ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

สหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายใต

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3) หนวยงานของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซ่ึงติดตอหรือรับ

ขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ

หนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือ

ผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กองทรัพยสินของ

บุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอน

หนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม สําหรับผูลงทุนที่มีลักษณะดังกลาวขางตน 

ขอมูลการซื้อ/ขายหนวยลงทุน 

• การซื้อหนวยลงทุน   

- วันทําการซ้ือ : ระหวางวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ที่บริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยเร่ิมตั้งแตเวลาเปดทาํการของบริษัท

จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ถึงเวลา 15.30 น. 

 

      - มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือคร้ังแรก: 10,000 บาท 

 

• การขายคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะไมเปดขายคืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสม

ทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยน

หนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการ 

 

- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

 

• ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนไดท่ี 

 - Website : www.ktam.co.th  

     - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100  กด 9 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนหลัก  

คุณชินรัตน สังคะคณุ และคุณกอบกาญจน เอ่ียมจิตกุศล 

วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี้คือวันที่กองทุนไดรับจดทะเบียนกองทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

• บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  

ท่ีอยู       1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา      

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท    0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 

ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการ

และขอผูกพันไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี)  หรือ Website : www.ktam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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ขอมูลอืน่ๆ 

การประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 142 

* ที่มา :  ขอมูลจากธนาคารพาณิชย และผูคาตราสารหนี้ วันที่ 5 เมษายน 2560 

1. ขอมูลผูออกตราสารตามแผนการลงทุน 

China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (CCBASIA) โดยมี China Construction Bank Corporation Limited (CCB) ถือหุน 100% ซ่ึงธนาคารไดดําเนินธุรกิจอยูใน

ฮองกงเปนเวลานานต้ังแตป 1912 ดวยการท่ีนักธุรกิจชาวจีนจากซานฟรานซิสโก กอต้ัง Bank of Canton เมื่อ ก.พ.1912 โดยธนาคารไดมีการทํา M&A ในสวนของ Corporate banking 

service ของ CCB สาขาฮองกง และคุณภาพสินทรัพยของธนาคารอยูในระดับคอนขางดี โดย NPLs คงท่ีอยูในระดับตํ่า 

Al Khaliji Commercial Bank (ALKHAL) มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญสุด ทําใหคาดวาธนาคารไดรับความชวยเหลือในเวลาท่ีจําเปนหากเกิดปญหามีรัฐบาลถือหุน โดยธนาคารมี

ความสามารถในการทํากาํไรไดอยางสม่ําเสมอ และมีคุณภาพสินทรัพยท่ีดี สะทอนจากอัตราสวน NPL ratio ท่ีตํ่ากวาอุตสาหกรรม 

Commercial Bank of Qatar (CBQK) เปนธนาคารมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ในประเทศกาตาร อีกท้ังมีผูถือหุนหลักเปนองคกรของรัฐบาลทําใหมีความแข็งแกรง จากการท่ีรัฐบาลพรอม

ท่ีจะชวยเหลือเมื่อธนาคารประสบปญหา 

Union National Bank (UNB) เริม่กอต้ังขึน้ในป 2525 โดยมีรัฐ Abu Dhabi ถือหุนในสัดสวน 50% ปจจุบันธนาคารมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับท่ี 7 ของธนาคารใน UAE และมี

สาขาท่ีใหบรกิารท้ังหมดมากกวา 100 สาขา โดยมีสาขาตางประเทศอยูในประเทศจีน, อียิปต, และกาตาร 

Agricultural Bank of CHINA (AGRBK) เปนธนาคารท่ีมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ มีรัฐถือหุนปนสวนใหญทําใหสามารถใหการชวยเหลือดานสภาพคลองไดในกรณี

ท่ีธนาคารจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ 

Mashreqbank PSC ธนาคารมีประสบการณในตลาดการเงินของประเทศ UAE มายาวนานกวา 48 ป โดยมีผูถือหุนใหญคือกลุม Al-Ghurair ท่ีเปนกลุมทุนขนาดใหญของประเทศ UAE 

และมีฐานเงินทุนท่ีเขมแขง็รองรับตอการขยายตัว มีความสามารถในการสรางกําไรไดอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงกวาอุตสาหกรรม 

2. กองทุนน้ีจัดเปนกองทุนท่ีมีความเส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะมีการทําการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ตาม

เกณฑมาตรฐานการจัดระดับความเส่ียงของกองทุน (ระดับ 1 สะทอนความเส่ียงตํ่าสุด และระดับ 8 สะทอนความเส่ียงสูงสุด) 

3. ตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปหรือตามท่ีผูจัดการกองทุนเห็นสมควร 

4. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมี

นัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว 

5. สัดสวนการลงทุนและประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะทําการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน 

7. คาใชจายของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ    

การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน  

ผูลงทุนสามารถขอรบัขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน ไดท่ี บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถงึความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ

ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2560 แลวดวยความระมัดระวงัในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน

รวม และขอรบัรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนคัญผิด 

ตราสารท่ีลงทุน 
ประมาณอัตราผลตอบแทน

ของตราสาร (ตอป) 

สัดสวนการลงทุน  

โดยประมาณ 

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะ

ไดรับโดยประมาณ (ตอป) 

ตราสารตางประเทศ 

- เงินฝากประจํา China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (A2)                                   

- เงินฝากประจํา Al Khaliji Commercial Bank ( A3/P-2)                               

- เงินฝากประจํา Commercial Bank of Qatar ( A2/P-1) 

- เงินฝากประจํา Union National Bank ( A1/P-1)  

- เงินฝากประจํา Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch) (A1/P-1) 

- ตราสารหนี้  Mashreq Bank (Baa2/P-2) 
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0.38% 

0.37% 

0.39% 

0.38% 

0.20% 

0.28% 

รวม 100% 2.00% 

ประมาณการคาใชจาย (0.30%) 

ประมาณการผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 1.70% 

• การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

• ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 

• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบรษิัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

 
 


	2. กองทุนนี้จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีการทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับความเสี่ยงของกองทุน (ระดับ 1 สะท้อนความเสี่ยงต่ำสุด และระดับ 8 สะ...
	3. ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร
	4. หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รั...
	5. สัดส่วนการลงทุนและประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
	6. เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
	7. ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
	การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน
	ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

