
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน 

ปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยน 

4 100 % 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 
Krung Thai Fixed Income FIF 148 : KTFF148 

 

 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 148 จะทําการปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวน 
 เนื่องจากกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงทางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน 
 เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเส่ียงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด

วิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงิน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย   
ตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 เม่ือเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน 
และผูลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได 

 ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หนังสือชี้ชวน 

 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ และควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต 

และเม่ือมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

KMF
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

 
 
 

  ช่ือ กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 148 
Krung Thai Fixed Income FIF 148 : KTFF148 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแหงหนี้  
อายุโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมตํ่ากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียน

กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการจะแจงวันครบกําหนดอายุโครงการในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ในกรณีที่เกิด
เหตุการณอันไมสามารถคาดการณไดหรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่กระทบตอการลงทุน
ของกองทุนที่นําเงินไปลงทุนในประเทศน้ันๆ อาทิเชน การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบ
ของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละ
ประเทศ หรือเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการแลกเปล่ียนระหวางเงินตราตางประเทศ หรือมีการจํากัด
การโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเก่ียวกับการสํารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมี
ผลกระทบทําใหกองทุนไมสามารถแปลงคาเงินลงทุนกลับมาเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณี
ดังกลาวอาจทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขามาไดภายในวันที่ครบกําหนดอายุ
โครงการ ซึ่งจะทําใหกองทุนอาจมีอายุโครงการมากกวา 1 ป 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะนําเงินลงทุนดังกลาวไปลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่ผูจัดการกองทุนเห็นวาเปน
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผูถือหนวยลงทุนทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนําเงิน
ลงทุนกลับเขามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทําได 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่
เสนอขายในตางประเทศ โดยจะมุงเนนลงทุนโดยพิจารณาความม่ันคงของผูออกตราสารเปนหลัก 
และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนเหมาะสมเม่ือเทียบกับระดับความเส่ียง ทั้งนี้ การ
ลงทุนจะสงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน
หลักทรัพยที่เสนอขายในประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือ
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ  
 

กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 
1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

ประเภทและนโยบายการลงทุน
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

 
 
 

นโยบายการลงทุน (ตอ) 2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถ 

ลงทุนได (non-investment grade)   
3. ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities)  
อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํากวาที่สามารถลงทุนได 

(non-investment grade)  เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่
สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

ในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของกับความ
เส่ียงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง
ประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไป
ตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

 

ทั้งนี้ กองทุนอาจไมนับชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสิน และชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันกอนเลิกโครงการ ในการคํานวณสัดสวน
การลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

แนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลด
ความเส่ียง 

กองทุนมีการปองกันความเส่ียงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด 
 

 
 
ความเสี่ยงตํ่า                                                                                                                            ความเสี่ยงสูง 

ปองกันความเส่ียง 
100% 

ปองกันความเส่ียง
บางสวน 

ปองกันความเส่ียง
ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน 

ไมปองกันความ
เส่ียง 

มีการลงทุนใน
เงินตรา

ตางประเทศ  
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะ
ไดจากเงนิลงทนุ 

ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่ เพิ่มจาก
ผลตอบแทนของตราสารท่ีกองทุนเขาไปลงทุนไว โดยการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู
ลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี 

วันที่ไดรับอนุมตัิใหจัดตั้ง
กองทุนรวม 

15 พฤษภาคม 2560 

วันที่เสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก 

17 – 23 พฤษภาคม 2560 

มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซื้อ
ครั้งแรก 

10,000 บาท 

KTFF148 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผูลงทุน หรือมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนหรือไม อยางไร ? 

 ไมมี      
 

2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเทาใด อยางไร ? 

 10,000 ลานบาท โดยในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวน
เงินทุนของโครงการได ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุน
เกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ที่เสนอขายในตางประเทศ โดย
สามารถลงทุนไดจนครบกําหนดอายุกองทุน คือประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม รวมท้ังผูลงทนุยอมรับความเส่ียงไดในระดับตํ่าถึงปานกลางจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
ตางประเทศได  
 

4. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน ? 
 ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารซ่ึงกองทุนนําเงินไปลงทุน ซึ่งอาจทําใหผูถือหนวยไมไดรับผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากกองทุนไมไดรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนตามเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินตางประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ซึ่งผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหระดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร
โดยการประเมินฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการของผูออกตราสารกอนการตัดสินใจ
ลงทุน โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของตราสารเปนสําคัญ จึงมีความเส่ียงในดานการชําระเงินคืนของผู
ออกตราสารตํ่า 
 

5. กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมที่มีผูประกันเงินลงทุนหรือเปนกองทุนรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม อยางไร ? 

 ไมมีผูประกันเงินลงทุน และไมเปนกองทุนรวมที่มุงเนนคุมครองเงินตน      
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอยางไร? 

 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : ประมาณ 1 ป นับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
****************************** 

 

คําถามคําตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ําคัญของกองทุนรวม 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกบัขอกําหนดในการซ้ือขายและโอนหนวยลงทุน 
 
 
 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนอยางไร ? 

 วิธีการขายหนวยลงทุน  
กองทุนเปดเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (IPO) เพียงคร้ังเดียว ระหวางวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2560 ต้ังแตเวลาเร่ิมเปดทํา
การของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 

 

 จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา :  ลงทุนขั้นตํ่า 10,000 บาท หากคํานวณเปนหนวยลงทุนที่ราคา 10 บาทตอหนวย คือลงทุนขั้นตํ่า
จํานวน 1,000 หนวย   

 

 ผูสนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ดังนี้ 
1. บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
ส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148” โดยนําฝากไดที่ ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 153-6-11238-0  
 

2. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร 
เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” 
และนําฝากไดที่  
   - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
  - เลขท่ี 080-0-56700-9 
 

3. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหัก
บัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟตส่ังจายในนาม“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย”และ
นําฝากไดที่  
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
 - เลขท่ี 000-1-71006-0 
 

4. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชี
ธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ส่ังจายในนาม“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรงุไทย”และนํา
ฝากไดที่  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพนิี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 

 

5. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค 
หรือดราฟต ส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทนุกรุงไทย” และนําฝากไดที่  

 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สํานกังานใหญ 
    - เลขท่ี 0001-130-0000144 
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6. กรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ดังตอไปนี้ รายละเอียดตามตาราง
ดานลาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด(มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย เอเซยี พลัส จํากดั   บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั  บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จาํกัด 

 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จาํกัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย เอเชยี เวลท จํากดั 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด 

 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 

ผูส่ังซ้ือตองชําระเปนเงินสด คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต ส่ังจายในนาม "บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.

หลักทรัพยจัดการกองทุน กรงุไทย" โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวเปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย ไวที่  
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ    เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3     เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3    เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-ส่ีแยกสาธุประดิษฐ   เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาชองนนทรี     เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาสวนพลู      เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 
- ธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 
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ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชยภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขาย
คร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 

 

 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันส้ินสุดอายุโครงการ  
 
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังจากการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลวในวันทําการ
ถัดไป ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ิน  
 

ในกรณีขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทานจะไดรับการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวัน
ถัดจากวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมขายหนวยลงทุน? 

 บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชนกับ 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถ่ินฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกลาว  
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําส่ังเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวย
ลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกลาว 
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม สําหรับผูลงทุนที่มีลักษณะดังกลาวขางตน 

 

3. กองทุนรวมนี้มีขอกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระคาขายคืนหนวยลงทุน การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว และการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนอยางไร? 

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาว
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแต
รอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

 บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณี ดังตอไปนี้ 
 (1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ อาทิเชน มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจาก
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ หรือ การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ัง
เก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ  
(5) ในกรณีที่วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ  
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

(6) ในกรณีที่บริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขาย
หนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

โดยเม่ือเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน กองทุนจะตองปฎิบัติใหเปนไปตามหลักเณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

 เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไม
เกิน 20 วันทําการติดตอกัน  

 

4. วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนอยางไร ? 

 กองทุนไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางอายุโครงการ แตบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไป
ยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ใน
วันทําการกอนวันส้ินสุดอายุโครงการ 

 

5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหนวยลงทุนและขอจํากัดการโอนไวอยางไร? 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาที่ของบริษัทจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถโอนหนวยลงทุน
ใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถ่ินฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู
ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใต
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําส่ังเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/
รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีต้ังอยูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 

 
6. ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดจากชองทางใด? 

 ทานสามารถติดตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทานไดจาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : โทร. 0-2686-6100 กด 9 
 

****************************** 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

 

 
 
1. กองทุนนี้มีการออกและสงมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนหรือไม อยางไร? 

 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนจะดําเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
คร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 
วันทําการนับต้ังแตวันทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 

2. ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใตเงื่อนไขอยางไร ? 

 กองทุนรวมน้ีอาจไมไดรับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกลุมบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 

3. กองทุนรวมนี้มีชองทางและวิธีการรองเรียนของผูลงทุน และนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวหรือไม อยางไร? 

 ทานสามารถนําสงขอรองเรียนไดที่ 
 - บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. โทร. 0-2686-6100 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 

 กองทุนรวมมีนโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝา
ฝนหรือการไมปฏิบัติตามนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผู
ลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 
**************************************** 

 
 
 
 
 
 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกบัสิทธขิองผูถือหนวยลงทุน 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

คําถามและคําตอบเกี่ยวกบับุคคลที่เกีย่วของกับการดําเนินการของกองทุนรวม 
 

 

1. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัชรา ตันตริยานนท         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  (กรรมการอิสระ)  

2 นางสุมาลี สุขสวาง             กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน     กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายธวัช อยูยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

5 นางดนุชา ยินดีพิธ  กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

6 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

7 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

8 นายเชิดชัย     ชมพูนุกูลรัตน กรรมการ 

9 นางชวินดา หาญรัตนกูล         กรรมการผูจัดการ 

 
รายชื่อผูบริหาร 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ 
2 นายวิโรจน   ต้ังเจริญ  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส  ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
4 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
5 นางสาวดารบุษป  ปภาพจน รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
6 นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย รองกรรมการผูจัดการ  ผูบริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

 

 จํานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตการบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 120 กองทุน (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 31 มีนาคม 2560) 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 470,957,920,544.95 บาท (ขอมูล ณ ส้ินวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผูจัดการ 
ดํารงตําแหนง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง รองประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

3 นางแสงจันทร ลี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน

4 นายกฤษณ ณ สงขลา ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

5 นายสมชัย อมรธรรม ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายวิจัย 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน

6 นางสาวประไพ กวีวงศประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายบริหารความเส่ียง 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน

7 นายยืนยง เทพจํานงค ผูอํานวยการอาวุโส ฝายลงทุน-ตราสารทุน 
ดํารงตําแหนง กรรมการจัดการลงทุน

8 นายคมสันติ วงษอารี ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักกํากับดูแลการปฎิบัติงาน 
ผูสังเกตการณ

 
3. รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผดิชอบ 

1 คุณชินรัตน สังคะคุณ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การเงิน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้  
    บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2. ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และ 
    การลงทุนในตางประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 
จํากัด 

3. ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้  
    บลจ.ฟนันซา จํากัด 
4. เทรดเดอร (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ)  
    บล.เอเซีย พลัส จํากัด 

ผูจัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารหนี ้

2 คุณกอบกาญจน เอี่ยมจิตกุศล - M.B.A (Finance) Middle 
Tennessee State 
University, Tennessee, 
USA 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. ผูชวยผูอํานวยการ ฝายลงทุน - งานลงทุนในตราสาร
หนี้ 

2. ผูจัดการ ฝายลงทุน-งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3. ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
4. ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
5. ผูชวยผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี  บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
6. นักวิเคราะห บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 

ผูจัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารหนี้ 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

รายชื่อผูจัดการกองทุน (ตอ) 
ลําดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผดิชอบ

3 คุณภากร ธรรมกุล - M.B.A (Finance) 
  Oklahoma City University 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

1. รองผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2.  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผูจัดการ ฝายลงทุน-งานลงทุนตราสารหนี้ 
4.  ผูจัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5.  เจาหนาที่การตลาด-งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6.  เจาหนาที่บัญชี-งานกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
      สํานักบริการตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1
งานลงทุนในตราสารหนี้

4 คุณ กุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย - Master of Science Program in 
Finance (International Program), 
Thammasat University 
- Bachelor of Art in Economics 
(International Program), 
Thammasat University 
 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
Limited: June 2013 – Current 

 Position: Fund Manager / Investment Department 
2.  Kiatnakin Fund Management Company Limited: 

June 2011 – May 2013 
Position: Fund Manager / Investment Department 

 3. Krung Thai Asset Management Public Company 
Limited: February 2010 – June 2011 
Position: Fund Manager / Investment Department 
September 2008 – January 2010 
Position: Assistant Fund Manager / Investment 
Department 

4. MFC Asset Management Public Company Limited:       
September 2004 – August 2006 
Position: Investment Analyst / Investment Research 
and Strategic Department 

ผูจัดการกองทุนรองที่ 1
งานลงทุนในตราสารหนี้

5 คุณกฤษณ ณ สงขลา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- Mini Master of Financial 
Economic, สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการ
ธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1. ผูชวยกรรมการผูจัดการ
 ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ผูอํานวยการอาวุโส 
 ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
3.  ผูอํานวยการ ฝายลงทุน – งานลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ผูบริหารฝาย ฝายบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
5.  หัวหนาสวนบริหารความเสี่ยง ฝายบริหารหลักทรัพยและ 
จัดการกองทุน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

6.  หัวหนาสวนพัฒนาตราสารหน้ี สํานักบริการตลาดทุน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

7.  ผูชวยหัวหนาสวนลงทุนหลักทรัพย ฝายบริหารเงิน 
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
8.  หัวหนาแผนกหลักทรัพยอื่น สวนลงทนุหลักทรัพย   
 ฝายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
9.  พนักงานบริหารเงิน สวนลงทุนหลักทรัพย 
 ฝายบริหารเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผูจัดการกองทุนรองที่ 2
งานลงทุนในตราสารหนี้
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

คําถามและคําตอบเก่ียวกับชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้

4. รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ฝายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา 
          เลขท่ี 513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
          โทรศัพท : 0-2245-5200 ตอ 2727-30 โทรสาร : 0-2640-0858-59 
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 
 

5. รายชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

6. รายชื่อผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277 
นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง ผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนดวย 
 

7.รายชื่อผูตรวจสอบงบการเงนิของกองทุน 

 นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล และนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท: 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร: 0-2294-2345 ในฐานะผูสอบบัญชี 

 
**************************************** 

 
 
 
Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ไดผานชองทางใด? 

 - Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100  กด 9 หรือตางจังหวัด โทรฟรีที่ 1-800-295-592 
- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 **************************************** 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในตางประเทศ โดยจะ
มุงเนนลงทุนโดยพิจารณาความมั่นคงของผูออกตราสารเปนหลัก และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับระดับความเส่ียง ทั้งนี้ การลงทุนจะสงผลใหมี net exposure ที่เก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขายใน
ประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเส่ียงของ
กองทุน โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

 
 
                        

 
ความเสี่ยงตํ่า/มีความซับซอนตํ่า                                      ความเสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง             

 
 
 
 
 
ลักษณะความเส่ียง และแนวทางการบริหารความเส่ียงของกองทุน โดยเรยีงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและ
นัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปหานอย ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
1) ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตรา
สารหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่ง
จะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได        
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะวิเคราะหความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร และวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคา เพื่อใหสินทรัพยที่
ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม 
 
2) ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปล่ียนแปลงผูบริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหน้ีได
ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่เสนอขายท้ังในและตางประเทศ ผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของประเทศของผูออกตราสารอยางรอบคอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัยความเส่ียงในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148)  

 KTFF148 

กองทุนรวม
ตลาดเงินท่ี
ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงิน ท่ี
ล ง ทุ น ใ น
ตางประเทศ

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหน้ี 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม
ตราสารแหง

ทน

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมท่ี
ลงทุนใน
ทรัพยสิน
ทางเลือก
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3) ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวของกับการลงทุน
ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีบังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเส่ียงตางๆ ที่เก่ียวของกอนการลงทุน แตใน
ภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน 
การเปล่ียนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปล่ียนเงินตรา ทําใหไม
สามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอ
มูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนกอนการ
ลงทุน  และระหวางระยะเวลาท่ีลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดใหมีฝายงานที่เก่ียวของในการติดตาม วิเคราะห และทบทวนอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได บริษัท
จัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือแตงต้ังตัวแทนเพ่ือการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให
ไดรับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกท่ีกระทําได แตในการดําเนินการดังกลาวอาจเกิดคาใชจายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะ
คํานึงถึงความคุมคา  ผลประโยชนและผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผูถือหนวยเปนสําคัญ 
 

4) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด    
ตราสารหน้ีที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย  
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ในกรณีนี้กองทุนจะบริหารความเส่ียงโดยการลงทุนในตราสารที่มีอายุใกลเคียงกับอายุโครงการและไมมีการขายตราสารออกไป 
และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร 
 

5) ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย หรือทรัพยสินในตลาดตางประเทศ
ที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ 
ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบ้ีย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว และเปนความเส่ียงที่
บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงในกรณีนี้คือการตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนดวยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกระบวนการลงทุนที่กําหนด
ไวอยางเครงครัด โดยมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ อยางเหมาะสม โดยปกติแลวความผันผวนของราคาหลักทรัพย
มักไมเก่ียวของกับแนวโนมในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาว แตจะเปนเร่ืองของความสมดุลระหวางผูซื้อและผูขายใน
ตลาด ซึ่งหากราคาท่ีเกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเปนราคาท่ีสามารถซ้ือหรือขายตราสารดังกลาวไดในราคาท่ี
นาสนใจแลว บริษัทจัดการก็เห็นวาความผันผวนดังกลาวในบางกรณีก็ถือเปนโอกาสในการลงทุน ดังนั้น กอนการลงทุนบริษัท
จัดการจะมีการวิเคราะหภาวะตลาด ความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัท
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อีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงดังกลาวลง รวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปล่ียนการลงทุนใหเหมาะสมกับ
สภาวะการณอยางสม่ําเสมอ 
 

6) ความเส่ียงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง คือ สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security) 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง ซึ่งการ
ปองกันความเส่ียงดังกลาวอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางตรงขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น 
เพื่อเปนการลดความเส่ียงดังกลาว กองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือธนาคารพาณิชย 
 

7) ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Counter Party Risk) คือ ความ
เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
ในการพิจารณาทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทจัดการจะวิเคราะหฐานะการเงินของคูสัญญา และจะ
ติดตามความเส่ียงในฐานะการเงินและของคูสัญญาอยางตอเนื่อง 
 

8) ความเส่ียงในการลดสัดสวนการลงทุนในกรณีที่ตราสารที่ลงทุนมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด ลักษณะความเส่ียง ใน
กรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนมีมูลคาไมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ
หรือประกาศ ก.ล.ต. หากตอมา ตราสารแหงหนี้ดังกลาวถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ จนทําใหมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด
ดังกลาว ซึ่งบริษัทจัดการจะตองดําเนินการแกไขอัตราสวนโดยลดอัตราสวนการลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

ในการลดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงหนี้ขางตน อาจมีความเส่ียงในลักษณะท่ีเม่ือบริษัทจัดการไดตัดสินใจขายตราสารหน้ี
เพื่อแกไขสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามเกณฑ แตตอมาภายหลังราคาตลาดของตราสารหน้ีดังกลาวมีการปรับตัวสูงขึ้นกวาราคา
ที่บริษัทจัดการตัดสินใจขาย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการตัดสินใจท่ีจะรอจังหวะที่จะขายตราสาร แตตอมาราคาตราสารหน้ีดังกลาว 
มีการปรับลดลงจากเดิมและรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการตัดสินใจที่จะถือตราสารหนี้ดังกลาวเกินกวา 30 วัน โดยขอผอนผัน
ระยะเวลาจากสํานักงาน ก.ล.ต. แตสํานักงานมิไดผอนผันระยะเวลาใหทําใหบริษัทจัดการจะตองขายตราสารหนี้เพื่อลดสัดสวน
ภายใน 30 วัน ตอมาภายหลังราคาตลาดของตราสารหน้ีเพิ่มสูงขึ้นหลังจากท่ีขาย ซึ่งทั้งสามกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบตอ
ประโยชนของผูลงทุน จากการดําเนินการแกไขอัตราสวนดังกลาว 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะหความเส่ียงของผูออกตราสารท่ีถูกปรับลดอันดับเครดิตกอนการตัดสินใจที่จะขายหรือถือครองตรา
สารตอทั้งนี้เพื่อผลประโยชนของผูลงทุน โดยหากตองการถือครองตราสารที่ถูก Downgrade เกิน 30 วันตามเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. บริษัทจะดําเนินการขอผอนผันระยะเวลาการแกไขสัดสวนการลงทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตอไป 
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9) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
เนื่องจากกองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียนเต็มจํานวน กองทุนจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนแตอยางใด 
 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมด 
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน 

 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม(1) 
อัตราตามโครงการ  

(ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน)
1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได(2) ไมเกินรอยละ 2.50 ตอป 
 คาธรรมเนียมการจัดการ(3) ไมเกินรอยละ 2.00 ตอป 
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน(3) ไมเกินรอยละ 0.07 ตอป 
 คาธรรมเนียมนายทะเบยีนหนวยลงทุน(3) ไมเกินรอยละ 0.20 ตอป 
 คาใชจายอื่นๆ (4) ตามท่ีจายจริง 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไมได 
 คาใชจายท่ีเกิดจากการขอมติผูถือหนวยลงทุน/แกไขโครงการ ตามท่ีจายจริง 
 คาใชจายอื่นๆ 

(1) เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกัน 
(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได
แลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่
เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี คาใชจายในการดําเนินคดี คาใชจายอันเก่ียวเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง 
(3) ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลคานอยกวา 50 ลานบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม(2) เปนอัตรารอยละตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 
(4) คาใชจายอื่นๆ ที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน อัตราตามโครงการ  
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมมี 
 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมมี 
 คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุน ไมมี 
 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด
 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อและขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด
 คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกําหนด
 คาใชจายอื่นๆ ท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการใหผู
ถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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หมายเหตุ :  
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายใน
ระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1) ประกาศหนังสือพมิพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการ

ซ้ือขายหนวยลงทุน 

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 
2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไมจํากัดอัตราสวน 
2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 อันดับ
แรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากัดอัตราสวน 
 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะอยาง

ใดอยางหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยูในระดับ investment grade   
4.2  เปนธนาคารออมสิน  ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน  

ไมเกิน 20% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปน
การลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระ
ผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดย
เลือกใช  credit rating แบบ national 

scale) 
 5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือ ศุกูก ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
 
5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
       5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ นอยกวาหรือเทากับ 397 
วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 
(1) 20%  หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย 
 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
 

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
 

5.5  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ มากกวา 397 วัน นับแตวันที่
ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

 6 
 

ทรัพยสินดังนี้  
6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
       6.1.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย)  
       6.1.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
       6.1.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                 6.1.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
                 6.1.3.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี นอยกวาหรือ
เทากับ 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน และไมไดมีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 
ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้ 
                               6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนสมาชิก 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด
จะสูงกวา 
(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการ
ลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระ
ผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดย
เลือกใช credit rating แบบ national 
scale )หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน 
  ใน benchmark + 5% 



 

 20

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคล ตามขอ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีที่เปนตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ี มากกวา 397 วัน นับแตวันที่
ลงทุน ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 
 
6.2  ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 

 7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝากผูออกตราสารหรือคูสัญญา แลวแต
กรณี 
                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
                   2. derivatives on organized exchange 
 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 
 1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการ

เดียวกันหรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกลาว  

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  
                   2. derivatives on organized exchange 
 
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 
 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคล
ดังกลาว) เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณิชย 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉล่ียในรอบปบัญชี     
เวนแตเปนกองทุนรวม ที่มีอายุโครงการนอยกวา 
1 ป ใหเฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนรวม ที่อายุกองทุน 
คงเหลือนอยกวาหรือเทากับ 6 เดือน  ทั้งนี้ 
เฉพาะ กองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกวาหรือ
เทากับ 1 ป  
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)

(ไมรวมถึงทรัพยสินที่กองทุนรวมไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 
 
 

 2 ทรัพยสินดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแต
กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตาม
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนรวมสามารถขายคืนผู
ออกตราสารได 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 
(ขอนี้ไมใชกับการลงทุนของกองทุนรวมปด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงิน
ฝาก ที่มีอายุไมเกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื่อใหทรัพยสินดังกลาวมีอายุสอดคลองกับ
อายุกองทุน) 

รวมกันไมเกิน 25% 

 3 reverse repo ไมเกิน 25% 
 4 securities lending   ไมเกิน 25% 
 5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุน

ที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไม
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน หรือศุกูก ที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ 6 ของสวนที่ 1 :  อัตราสวน
การลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี credit 
rating 

รวมกันไมเกิน 15% 
 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ 
product limit 
 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 
6 derivatives ดังนี้ 

การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เส่ียง (hedging)  

ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู  
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
 
ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 
1 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน และ   

ศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง (ไม
รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

1.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผูออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด 
โดยไมใหนับรวมมูลคาหนี้สินดังกลาวของเจาหนี้ที่มีความเก่ียวของกับผูออก เชน 
เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน เปนตน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สินทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด (รวมถึงกรณียังไมครบกําหนดการจัดทํางบ
การเงินในคร้ังแรกของผูออกตราสาร) ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคา

การออกและเสนอขายตราสารตามขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง  เวนแตใน
กรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ (bond 
issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารท่ีออกใหมและมี 
credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมมี credit rating ให
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปนราย
คร้ัง เวนแตกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเปนโครงการ 
(bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 1.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
       1. ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
       9. บริษัทหลักทรัพย 
       10. สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 
       11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 
9.) 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 
3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   
- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่จัดต้ังขึ้นใหมที่มีขนาด
เล็กและมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวางโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

ขอแนะนํา 

 ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุนและเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต หาก
ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ทานสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ (Connected Person) 
ไดที่ สํ านั กงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . หรือโดยผ านเค รือขาย  internet ของสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
(http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ผูที่สนใจจะลงทุน ที่ตองการทราบขอมูลการ
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตาง ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึง
ไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 148 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเวปไซตของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง ขอสงวนสิทธิที่จะขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผูสนใจส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงหรือปองกัน
การใชบริการธุรกิจหลักทรัพยเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ/หรือกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวของ 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 
 

ขอมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
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หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) 
กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 (KTFF148) 

ภาคผนวก       
การประมาณการอัตราการรับซือ้คืนหนวยลงทนุโดยอัตโนมัติของกองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 148 

                                                                                                                          ที่มา :  ขอมูลจากธนาคารพาณิชย และผูคาตราสารหนี้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 
1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดย
การเปล่ียนแปลงนั้นตองไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตใหลงทุนได ภายใตกรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับ
ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว 
2. ขอมูลผูออกตราสารตามแผนการลงทุน 
Bank of China (BOC) มีสถานะเปนธนาคารภาครัฐถือหุนใหญโดยหนวยงานเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีน 67.55% มีบทบาทในการสนองนโยบายของภาครัฐ มีขนาด
สินทรัพยใหญเปนอันดับ 17 ของโลก และขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของธนาคารในจีน 
Al Khaliji Commercial Bank (ALKHAL) มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญสุด ทําใหคาดวาธนาคารไดรับความชวยเหลือในเวลาที่จําเปนหากเกิดปญหามีรัฐบาลถือหุน โดยธนาคาร
มีความสามารถในการทํากําไรไดอยางสม่ําเสมอ และมีคุณภาพสินทรัพยที่ดี สะทอนจากอัตราสวน NPL ratio ที่ตํ่ากวาอุตสาหกรรม 
Commercial Bank of Qatar (CBQK) เปนธนาคารมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ในประเทศกาตาร อีกทั้งมีผูถือหุนหลักเปนองคกรของรัฐบาลทําใหมีความแข็งแกรง จากการที่
รัฐบาลพรอมที่จะชวยเหลือเมื่อธนาคารประสบปญหา 
Union National Bank (UNB) เร่ิมกอต้ังข้ึนในป 2525 โดยมีรัฐ Abu Dhabi ถือหุนในสัดสวน 50% ปจจุบันธนาคารมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับที่ 7 ของธนาคารใน UAE 
และมีสาขาที่ใหบริการทั้งหมดมากกวา 100 สาขา โดยมีสาขาตางประเทศอยูในประเทศจีน, อียิปต, และกาตาร 
Agricultural Bank of CHINA (AGRBK) เปนธนาคารท่ีมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ มีรัฐถือหุนปนสวนใหญทําใหสามารถใหการชวยเหลือดานสภาพ
คลองไดในกรณีที่ธนาคารจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ 
Mashreqbank PSC ธนาคารมีประสบการณในตลาดการเงินของประเทศ UAE มายาวนานกวา 48 ป โดยมีผูถือหุนใหญคือกลุม Al-Ghurair ที่เปนกลุมทุนขนาดใหญของ
ประเทศ UAE และมีฐานเงินทุนที่เขมแข็งรองรับตอการขยายตัว มีความสามารถในการสรางกําไรไดอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงกวาอุตสาหกรรม 
3. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เก่ียวของกับการลงทุนในตราสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว 
4. สัดสวนการลงทุนและประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 
5. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งจํานวน 
     
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน  
ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน ไดที่ บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

ตราสารทีล่งทนุ 
ประมาณอัตราผลตอบแทน

ของตราสาร (ตอป)
สัดสวนการลงทุน  
โดยประมาณ 

ผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับโดยประมาณ (ตอป)

ตราสารตางประเทศ 
- เงินฝากประจํา Bank of China (Macau), China  (A1/P-1)                         
- เงินฝากประจํา  Al Khaliji Commercial Bank,China (A3/P-2) 
- เงินฝากประจํา Commercial Bank of Qatar, Qatar  (A2/P-1) 
- เงินฝากประจํา Union National Bank, United Arab Emirates (A1/P-1) 
- เงินฝากประจํา  Agricultural Bank of China (Hong Kong Branch), China  (A1/P-1)
- ตราสารหน้ี  Mashreq Bank, United Arab Emirates (Baa2/P-2) 

               
1.90% 
2.00% 
1.95% 
1.98% 
1.95% 
2.10%

 
19% 
19% 
19% 
19% 
10% 
14% 

               
0.36% 
0.38% 
0.37% 
0.38% 
0.20% 
0.29%

รวม 100% 1.98%
ประมาณการคาใชจาย (0.28%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 1.70%


