แบบ 123 -1
ข้อมูล ณ วันที 7 กรกฎาคม 2560

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริ ต : -

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี เอฟไอเอฟ 159
Krung Thai Fixed Income FIF 159 (KTFF159)
กองทุนตราสารหนี
กองทุนรวมที.เน้ นลงทุนแบบมีความเสี.ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที.ลงทุน
ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื.นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายใน
ต่ า งประเทศ โดยจะมุ่ ง เน้ น ลงทุ น โดยพิ จ ารณาความมั่ น คงของผู้ อ อกตราสารเป็ น หลั ก และเลื อ กลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนจะส่งผลให้มี net exposure
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนี เหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากว่าหุ้นได้

กองทุนรวมนีไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วง 1 ปี

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี.ยงของกองทุนนี
 อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย งของกองทุนรวมนีดีพอ
2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อ
หรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี.ยงของกองทุนรวม
เสี.ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี.ยงสูง

เสี.ยงปานกลาง
ค่อนข้างตํา.

เสี.ยงตํา.

2

3

4 5

1

6

7
8

เสี.ยงสูงมาก

KTFF159

ตํา.

6

โอกาสขาดทุนเงินต้ตันวอย่าง

สูง
3

ปัจจัยความเสี.ยงที.สาํ คัญ
ความเสี.ยงจากการผิดนัดชําระหนี ของผูอ้ อกตราสาร
อันดับความ
น่ าเชื.อถือส่วนใหญ่
ของกองทุนรวม

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํา.

สูง

ความเสี.ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลี.ยของทรัพย์สินที.
ลงทุน

ตํา. กว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา.

สูง

ความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราแลกเปลี.ยน
การป้ องกันความเสี.ยง fx

ทัง หมด/เกือบทัง หมด
ตํา.

บางส่วน

ดุลพิ นิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิม เติมได้ที www.ktam.co.th
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ค่าธรรมเนี ยม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค ุณจะได้รบั ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนี ยมที.เรียกเก็บจากกองทุนรวม
(% ต่อปี ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที.เสนอขายได้ ณ วันจดทะเบียน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมทีเ่ ร ยี กเก็บ จรงิ
% ต่อ ปีของมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายได้ ณ วัน จดทะเบียน

3.50
3.00
สูงสุดไม่เกิน 2.675
2.50
สูงสุดไม่เกิน 2.14
2.00
1.50
1.00
สูงสุดไม่เกิน 0.535

0.50
สูงสุดไม่เกิน 0.0749

สูงสุดไม่เกิน 0.214

0.00
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบีย น

ค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

* เป็นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที.เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซือขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการซือขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย น
การโอนหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามทีน ายทะเบียนกําหนด

เก็บจริ ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามทีน ายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนื ใดแล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชีวัด : ไม่มี เนืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพือ ให้ได้ผลตอบแทนที
คาดหวังตามระยะเวลาทีก ําหนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับ
ตัวชีวัด

ประเภทกองทุนรวมเพื.อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : -

ข้อมูลอื.น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล

ไม่จา่ ยเงินปนั ผล

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด

วันทีจ ดทะเบียน

ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ทีส นสุ
ิ ด IPO หรือกรณีทปี ิด IPO
ก่อนกําหนด
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตาํ กว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

อายุโครงการ
ซือและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซือ ระหว่างวันที 12 - 18 กรกฎาคม 2560
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก : 10,000 บาท
วันทําการขายคืน : บริษทั จัดการจะไม่เปิดขายคืนหน่วยลงทุนแต่
จะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน โดยจะทําการสับเปลีย นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตทิ งจํ
ั านวน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
หรือกองทุนรวมตลาดเงินอืนใดทีบ ริษทั จัดการเปิดให้บริการ
สับเปลีย นหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันสินสุดอายุโครงการ
มูลค่าขันตําของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํา
: ไม่กําหนด
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วนั
ถัดจากวันรับซือคืนหน่วยลงทุน
โดยอัต โนมัต ิ แต่ โ ดยทัวไปจะ

ได้รบั เงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ที : www.ktam.co.th
รายชือผูจ้ ดั การกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณชินรัตน์ สังคะคุณ
คุณกอบกาญจน์
เอี่ยมจิตกุศล

ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือคืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ตําแหน่ง/
บริหารจัดการด้าน
ผู้จัดการกองทุน
ตราสารหนี้
ผู้จัดการกองทุน
ตราสารหนี้

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน
ตั้งแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทังนี บริษทั จัดการอาจแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนเพิม เติมหรือยกเลิกการแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผูส้ นใจลงทุน
สามารถสอบถามรายชือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนได้ทบี ริษทั จัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอ ยู่ เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน 32 ถนนสาทรใต้
แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที website : www.ktam.co.th
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 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย งจากการลงทุนซึง ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุน
คืนเต็มจํานวน
 ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็ น
การแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของ
กองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ สนอขายนัน ทังนี
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที
7 กรกฎาคม 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ผอู้ นื สําคัญ
ผิด
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คําอธิบายเพิ.มเติม
ความเสี.ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณา
จากอันดับความน่าเชือถือของตราสารทีล งทุน (credit rating) ซึง เป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถ
ในการชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร
credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิ บาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีส ุด มีความเสีย งตําทีส ดุ ทีจ ะ
ไม่สามารถชําระหนีได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสีย ง
ตํามากทีจ ะไม่สามารถชําระหนีได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสีย งตําทีจ ะไม่สามารถชําระหนีได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสีย งปานกลางทีจ ะไม่สามารถชําระหนี
ได้ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า
BBB

ความเสีย งสูง ทีจ ะไม่สามารถชําระหนีได้ตาม
กําหนด

ระดับทีน ่าลงทุน

ระดั บ ที ตํ ากว่ า น่ า
ลงทุน

ความเสี.ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซึงขึนกับปจั จัยภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตรา
สารหนีจะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช่น หากอัตรา
ดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึน
ด้วย ดังนันราคาตราสารหนีทีอ อกมาก่อนหน้าจะมีการซือขายในระดับราคาทีต าํ ลงโดยกองทุนรวม
ทีมอี ายุเฉลียของทรัพย์สนิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลียนแปลง
ของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม ี portfolio duration ตํากว่า
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ความเสี.ยงจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราแลกเปลี.ยน (Currency Risk) หมายถึง การ
เปลีย นแปลงของอัตราแลกเปลีย นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงทีเ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงิน
บาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงทีบ าทแข็งและขายทากาไรในช่วง
ทีบ าทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน การป้องกัน ความเสีย งจาก
อัตราแลกเปลีย นจึงเป็ นเครืองมือสาคัญในการบริหารความเสีย งจากดังกล่าว
• ป้องกันความเสีย งทังหมดหรือเกือบทังหมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย งจากอัตราแลกเปลีย น
ความเสี.ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสีย งทีเ กิดจาก
การทีต ราสารหนีหรือตลาดตราสารหนีทีก องทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซือขาย
ความเสี.ยงของประเทศที.ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในต่างประเทศ คือ ความเสีย ง
ทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผูบ้ ริหาร,
การเปลียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอนื ๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรง
ตามระยะเวลาทีก ําหนด
ความเสี.ยงจากข้อจํากัดการนําเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนืองจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของ
ประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุนซึงอาจแตกต่างจากทีบงั คับใช้ในประเทศไทย ซึงโดยหลักการ
ปฏิบตั งิ าน บริษทั จัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขันตอนในการทํา
ธุรกรรมเพือลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสีย งต่างๆ ทีเ กีย วข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์
ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม
เนืองจากการเปลีย นแปลงใดๆ ทีก ระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลีย นแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏ
ระเบียบของประเทศทีเกียวข้องกับการลงทุน การเปลียนแปลงนโยบายของผูค้ วบคุมกฎระเบียบ
ของแต่ละประเทศ ซึงกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที
คาดการณ์ หรือ อาจมีก ารจํา กัด การโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ จํา กัด หรือ ห้ามแลกเปลียน
เงินตรา ทําให้ไม่สามารถนํ าเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้น
ในกรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน
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ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผูค้ ้าตราสารหนี้ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
หมายเหตุ
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงทรัพย์สินทีล่ งทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจําเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทําให้ความเสีย่ งของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตให้
ลงทุนได้ ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามอัตราที่ประมาณการไว้
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ
(3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ
บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
(4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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