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• เป็นกองทุนท่ีเสนอขายผูล้งทนุท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูท่ี้มีเงินลงทุนสูง (กอง AI) 
• ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหน้ีต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79  

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
• ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ตอ้งเสียภาษี  

ยกเวน้ผูถื้อหน่วยท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
• สับเปล่ียนอตัโนมติัเขา้กองทุน KTSS เม่ือครบอายโุครงการ 
 

 

ขอ้มูลตราสารท่ีจะลงทุน 

1) ธนาคาร Qatar National Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 (1964) โดยมีรัฐบาลถือหุ้นหลกั และปัจจบุนัจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ Qatar 
Exchange (QE) โดยมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่เมือง Doha ในประเทศกาตาร์ จากการท่ีธนาคารมีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้นท าให้สถานะและความพร้อม
ดา้นความมัน่คงและเงินทนุของธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง ส่งผลให้ธนารสามารถกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภาคเอกชนไดม้าก
ขึ้นธนาคารมีการขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ 

2) ธนาคาร Doha Bank หรือ DHBK เร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และเร่ิมให้บริการดา้นธนาคารพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2522 เป็นตน้มา และมีส านกังานใหญ่
อยูท่ี่เมือง Doha ธนาคารเนน้การให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรโดยมีฐานลูกคา้หลกัคือกลุ่มลูกคา้ Corporate ประมาณ 80% ของพอร์ต
สินเช่ือรวม ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยคิดเป็นสัดส่วนรองลงมาท่ีประมาณ 14% ธนาคารมีการขยายสาขาออกไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีพอร์ตสินเช่ือท่ีขยายไปหลายกลุ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของสินเช่ือภาครัฐ นอกจากเดิมท่ีเนน้ดา้นกลุ่ม corporate 
เป็นหลกั 

3) บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งครบวงจร การด าเนินธุรกิจของบริษทัเร่ิมธุรกิจ
อาคารส านกังานให้เช่า และไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่การเป็นผูพ้ฒันาท่ีอยูอ่าศยั อีกทั้งยงัมีแผนขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจโรงแรม และ serviced 

Moody's S&P FITCH

เงินฝากประจ า QATAR NATIONAL BANK QATAR Aa3 A A 0.85% 18% 0.15%
เงินฝากประจ า DOHA BANK QPSC QATAR Baa1 - A- 0.66% 18% 0.12%
ตัว๋แลกเงิน บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) THAILAND 1.40% 16% 0.22%
ตัว๋แลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) THAILAND 1.50% 10% 0.15%
ตัว๋แลกเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) THAILAND 1.10% 16% 0.18%

THAILAND 0.70% 22% 0.15%
รวม 100% 0.97%

0.37%
0.60%
6 เดือน

ท่ีมา : ขอ้มูลจากธนาคารพาณิชยแ์ละผูค้า้ตราสารหน้ี วนัท่ี  8 สิงหาคม 2565

พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย -

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รับ 

(ต่อปี)

International Rating

BBB+ by TRIS
BBB+ by TRIS

A- by TRIS

ตราสารที่ลงทุน

      อันดับความน่าเช่ือถือของ

ตราสาร/ผู้ออก
ประมาณอัตรา

ผลตอบแทน

ของตราสาร 

(ต่อปี)

สัดส่วนการ

ลงทุน

โดยประมาณ

อายุ  6  เดือน 

ประมาณผลตอบแทน   0.60%    ต่อปี 
ความเส่ียงกองทุน 

ความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน : ป้องกันทั้งจ านวน 

เสนอขายวนัที่ 10-16 สิงหาคม 2565 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในผู้ออกดังนัน้ หากมีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 KABF 

เค เอ บี เอฟ 
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apartment ท่ีจะเป็นแหล่งรายไดท่ี้จะสามารถรับรู้ไดต้่อเน่ือง ส่งเสริมการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว โดยสภาพคล่องยงั
สามารถบริหารจดัการได ้แต่ระดบัหน้ีสินยงัอาจเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจากแผนการลงทุนทั้งในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจโรงแรม 

4) บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตปูนซีเมนตร์ายใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศและมีฐานการตลาดท่ีแขง็แกร่ง และยงัเป็นผูผ้ลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยด าเนินการภายใตบ้ริษทัและบริษทัในเครือ 

5) บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัถือหุน้โดยบริษทัทุนธนชาต 50.96% มีการพ่ึงพิงค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยสู์งกว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม แต่มีการควบคุมค่าใชจ้่ายท่ีท าไดดี้กว่าคู่แข่ง และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีแขง็แกร่ง 

หมายเหต ุ

1) บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดเ้ฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยบริษทัจดัการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก ตลอดจนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีส านกังานฯ อนุญาตให้ลงทุนได ้ภายใต้
กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงไทย ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการ
ไว ้

2) ประมาณการค่าใชจ้่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามท่ีบริษทัจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายจะไม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด
โครงการ 

3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้น่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อตัราภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอตัราท่ีโฆษณาไว ้ และ/หรือ บริษทั
จดัการอาจไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีโฆษณาไว ้

4) เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศจะท าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน 
 


