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นโยบายการลงทนุ  กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใดบาง

 ทรัพยสินที่กองทนุรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/หรือตรา
สารทางการเงินที่เสนอขายในตางประเทศ โดยจะมุงเนนลงทุนโดยพิจารณา
ความมั่นคงของผูออกตราสารเปนหลัก และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ให
ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ การลงทุนจะสงผลให
มี net exposure ที่เก่ียวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงของการลงทุนไดในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดย
ตองการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่เสนอขายใน
ตางประเทศ โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารที่มีคุณภาพ

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)  
 ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในตางประเทศ 
 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)  
 ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)   
 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง 
 ความเส่ียงในเร่ืองคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : ไมมี เนื่องจากมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินทั้งจํานวน 

    กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
กองทุนนี้จะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุโครงการ
ของกองทุนรวม (buy and hold fund) 

 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทนุรวม 
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารซ่ึงกองทุนนําเงินของผูถือหนวย
ลงทุนไปลงทุน อาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
เนื่องจากกองทุนไมไดรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนตามเวลาที่กําหนด 

คําเตือนที่สําคัญ 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อ
ประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึง
รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู
ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
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ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหน้ี  ไดรับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวม1 - บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
ชื่อบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC 2

กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน
หรือกองทนุรวมคุมครองเงินตนหรือไม 

ไมใช 

ผูดูแลผลประโยชน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด 
นโยบายจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล ชื่อผูประกัน - 
ความถี่ในการเปดซ้ือ
ขายหนวยลงทนุ 

เปดเสนอขาย IPO เพียงครั้งเดียว อายุโครงการ ประมาณ  1 ป โดยไมตํ่ากวา 11 เดือน 
และไมเกิน 1 ป 1 เดือน

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

ขอมูลสรุปน้ีเปนสวนหน่ึงของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเก่ียวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขตาง ๆ ของกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มกอนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทจัดการย่ืนตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเห็นวา การลงทุนใน

กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได 
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คาธรรมเนียม คําเตือนที่สําคัญ 

 
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ (%ตอปของมูล
คาที่เสนอขายได ณ วันจดทะเบียน) 

การจัดการ ไมเกิน 2.00 

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.07 
นายทะเบียน   ไมเกิน 0.20 
คาใชจายอื่นๆ  ตามท่ีจายจริง 
รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 2.50 

  
คาธรรมเนียมที่ เรียกเก็บ
จากผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
(%ของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการซ้ือขาย ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน ไมมี 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผู
ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

สหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนภายใต
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3) หนวยงานของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซ่ึงติดตอหรือรับ
ขอมูล หรือสงคําส่ังเก่ียวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือ
ผูจัดการที่ต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กองทรัพยสินของ
บุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือ การโอน
หนวยลงทนุ ไมวาทางตรงหรือทางออม สําหรับผูลงทุนทีม่ีลกัษณะดังกลาวขางตน 

ขอมูลการซ้ือ/ขายหนวยลงทนุ 

 การซ้ือหนวยลงทนุ   
- วันทําการซ้ือ : ระหวางวันที่ 22-28 มีนาคม 2560 ที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ถึงเวลา 15.30 น. 

 
      - มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก: 10,000 บาท 
 

 การขายคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะไมเปดขายคืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสม
ทรัพย หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียน
หนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการ 
 
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนไดที ่
 - Website : www.ktam.co.th  
     - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100  กด 9 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนหลัก  
คุณชินรัตน สังคะคุณ และคุณกอบกาญจน เอี่ยมจิตกุศล 
วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี้คือวันที่กองทนุไดรับจดทะเบียนกองทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทนุ กรุงไทย  

ที่อยู       1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา   
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท    0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวนและโครงการ
และขอผูกพันไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถามี)  หรือ Website : www.ktam.co.th 
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ขอมูลอ่ืนๆ 
การประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 138 

* ที่มา :  ขอมูลจากธนาคารพาณิชย และผูคาตราสารหนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2560 
1. ขอมูลผูออกตราสารตามแผนการลงทุน 
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (CCBASIA) โดยมี China Construction Bank Corporation Limited (CCB) ถือหุน 100% ซึ่งธนาคารไดดําเนินธุรกิจอยูใน
ฮองกงเปนเวลานานต้ังแตป 1912 ดวยการท่ีนักธุรกิจชาวจีนจากซานฟรานซิสโก กอต้ัง Bank of Canton เม่ือ 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
ความสามารถในการทํากําไรไดอยางสมํ่าเสมอ และมีคุณภาพสินทรัพยท่ีดี สะทอนจากอัตราสวน NPL ratio ท่ีตํ่ากวาอุตสาหกรรม 
Commercial Bank of Qatar (CBQK) เปนธนาคารมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ในประเทศกาตาร อีกท้ังมีผูถือหุนหลักเปนองคกรของรัฐบาลทําใหมีความแข็งแกรง จากการท่ีรัฐบาลพรอม
ท่ีจะชวยเหลือเม่ือธนาคารประสบปญหา 
Union National Bank (UNB) เร่ิมกอต้ังขึ้นในป 2525 โดยมีรัฐ Abu Dhabi ถือหุนในสัดสวน 50% ปจจุบันธนาคารมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับท่ี 7 ของธนาคารใน UAE และมี
สาขาท่ีใหบริการท้ังหมดมากกวา 100 สาขา โดยมีสาขาตางประเทศอยูในประเทศจีน, อียิปต, และกาตาร 
Emirates NBD PJSC (EBIUH) เปนธนาคารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในแงของขนาดสินทรัพย, รายไดจากการดําเนินงาน, กําไรสุทธิ และดานเงินฝากมากท่ีสุดในประเทศ U.A.E. รวมไปถึง
จํานวนสาขาท่ีมากท่ีสุด และมีองคกรของรัฐบาลทําใหเชื่อวานาจะไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเม่ือเกิดปญหา 
Industrial and Commercial Bank of CHINA (Asia) Ltd. (ICBC) มีรัฐบาลจีนเปนผูถือหุนใหญท่ี 70.4% และมีสถานะเปนธนาคารที่ใหญท่ีสุดของประเทศและของโลกในดานขนาด
สินทรัพย 

2. กองทุนน้ีจัดเปนกองทุนท่ีมีความเสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะมีการทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ตาม
เกณฑมาตรฐานการจัดระดับความเส่ียงของกองทุน (ระดับ 1 สะทอนความเส่ียงตํ่าสุด และระดับ 8 สะทอนความเส่ียงสูงสุด) 
3. ตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปหรือตามท่ีผูจัดการกองทุนเห็นสมควร 
4. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว 
5. สัดสวนการลงทุนและประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน 
7. คาใชจายของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ    
การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน  
ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ไดท่ี บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ
ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2560 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน
รวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนคัญผิด 

ตราสารทีล่งทนุ 
ประมาณอัตราผลตอบแทน

ของตราสาร (ตอป)
สัดสวนการลงทุน 
โดยประมาณ 

ผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับโดยประมาณ (ตอป)

ตราสารตางประเทศ 
-เงินฝากประจํา China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (A2/-/NEG)     
-เงินฝากประจํา Al Khaliji Commercial Bank (A3/P-2/STABLE)                               
-เงินฝากประจํา Commercial Bank of Qatar (A2/P-1/STABLE) 
-เงินฝากประจํา Union National Bank (A1/P-1/NEG)  
-ตราสารหน้ี Emirates NBD PJSC (A3/P-2/STABLE) 
-ตราสารหน้ี Industrial and Commercial Bank of China Ltd.(Luxembourg Branch) 
(A2/P-1/NEG) 

               
2.05% 
2.00% 
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1.95% 
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18% 
18% 
18% 
14% 
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0.37% 
0.36% 
0.36% 
0.35% 
0.27% 
0.29% 

รวม 100% 2.00%
ประมาณการคาใชจาย (0.20%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 1.80%

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน


