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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ 183
Krung Thai Fixed Income FIF 183 (KTFF183)

 กองทุนตราสารหน้ี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
 ได้รบัการรบัรอง CAC 

  

ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

แบบ 123-1

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนโดยพิจารณาความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเส่ียง ทั้งนี้ การลงทุนจะส่งผลให้มี net exposure 
ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 

กองทุนจะเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) 
จากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน 

 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

 

ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจตํ่ากว่าหุ้นได้ 

กองทุนรวมนี้ไมเ่หมาะกบัใคร 

•  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
•  ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วง 6 เดือน 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

        อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 
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คําเตือนท่ีสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ตัวอยา

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณากระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย  
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) 
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 

AAA AA,A BBB ตํ่ากว่า BBB unrated 
                                                          ต่ํา                                                     สูง     
                                                                                           
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ 

ตํ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ป ี 3 ปี ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 
                                           ต่ํา                                                                                                                  สูง           
                                                                           

 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

    ตํ่า                                       สูง 
< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การป้องกันความเสี่ยง fx 

 
      

ทั้งหมด / เกอืบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

                                             ตํ่า                             สูง 
                                                                                                                

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) 
 

การกระจุกตัวลงทุน 
ในผู้ออกตราสารรวม 

 

    ตํ่า                                       สูง 
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

 

อันดับความน่าเชื่อถอืส่วน
ใหญ่ของกองทนุรวม ตาม 
international credit rating 

อายุเฉลีย่ของทรัพย์สินที ่
ลงทุน 
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         ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขาย ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่ม ี ไม่ม ี
การโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนยีมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพ่ิม ภาษีธรุกจิเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 

สูงสุดไม่เกิน 2.14

สูงสุดไม่เกิน 0.0749
สูงสุดไม่เกิน 0.214

สูงสุดไม่เกิน 0.535

สูงสุดไม่เกิน 2.675

0.00
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1.50
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2.50

3.00

3.50

การจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีน ค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ รวมค่าใชจ่้าย

ค่า
ธร

รม
เน

ยีม
ทีเ่ร

ยีก
เกบ็

จร
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%
 ต

่อป
ีขอ
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ยล
งท

ุนท
ีเ่สน

อข
าย

ได
 ้ณ

 วัน
จด

ทะ
เบ

ยีน
 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ ณ วันจดทะเบียน) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัด : ไม่ม ีเนื่องจากกองทุนมีการบรหิารจัดการแบบ buy & hold เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด จึงไม่จําเป็นต้องเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของกองทนุกบัตัวชี้วัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : - 
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที ่www.aimc.or.th 

ผลการดําเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ไม่จ่ายเงินปันผล  
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด    
 

วันที่จดทะเบียน 
 

ภายใน 2 วันทําการนับแต่วันที่ส้ินสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อน
กําหนด 

อายุโครงการ 
 

ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตํ่ากว่า 5 เดือน 10 วัน และ 
ไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทําการซ้ือ  ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือครัง้แรก :   10,000 บาท 

มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือครัง้ถัดไป : ไม่กําหนด 
 
วันทําการขายคืน  : บริษัทจัดการจะไม่เปิดขายคืนหน่วยลงทุนแต่ 
จะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย 
ลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวน 
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย ์
หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวันทําการก่อนวันส้ินสุดอายุโครงการ 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขายคืน : ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํ่า  : ไม่กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัด

จากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ แต่โดยท่ัวไปจะได้รับเงิน
ภายใน T+1 วันทําการหลังจากวัน
ทํารายการขายคืน 

 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ : www.ktam.co.th 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง/ 
บริหารจัดการด้าน 

วันท่ีเริ่มบรหิาร
กองทุนรวมนี้ 

คุณชินรัตน์ สังคะคุณ   ผู้จัดการกองทุน 
ตราสารหนี ้

ต้ังแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

คุณกอบกาญจน์  
เอ่ียมจิตกุศล    

ผู้จัดการกองทุน 
ตราสารหนี ้

ต้ังแต่วันจด
ทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซ้ือคืน 

 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุน 
สามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย 
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่   เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวง
 ยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ที่ website : www.ktam.co.th   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายน้ัน  ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่  
วันที่ 27 เมษายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจาก 
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซ่ึงเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถ 
ในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร  
credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ีน่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุดท่ีจะ 
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง 
ตํ่ามากท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าท่ีจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ 
ได้ตามกําหนด 

ร ะ ดั บ ท่ี ตํ่ า ก ว่ า น่ า
ลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB(tha) 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ความเสี่ยงสูง ท่ีจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียซ่ึงข้ึนกับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหน้ีจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น หากอัตราดอกเบ้ียในตลาด
เงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย ดังนั้นราคาตราสาร
หนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซ้ือขายในระดับราคาที่ตํ่าลงโดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ตํ่ากว่า 
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ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทาง
กลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดังนั้น การป้องกัน ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว  
 ป้องกันความเส่ียงทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
ตราสารหนี้หรือตลาดตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย  
 
ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของ
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนซ่ึงอาจแตกต่างจากท่ีบังคับใช้ในประเทศไทย ซ่ึงโดยหลักการปฏิบัติงาน 
บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําธุรกรรมเพ่ือลงทนุ 
ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซ่ึงกระทบต่อต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงิน
ออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปล่ียนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศ
หรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน 
รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
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ตราสารที่ลงทุน 

อันดับความน่าเช่ือถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร ประมาณการ

ผลตอบแทน 
ตราสารต่อป ี

สัดส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะ
ได้รับต่อป ี

National 
Rating 

International 
Rating 

(Moody’s) 
เงินฝากประจาํ Agricultural Bank of China                          China - A2 1.42% 19% 0.27% 
เงินฝากประจาํ Bank of China                                           China - A1 1.55% 19% 0.29% 
เงินฝากประจาํ China Development Bank                           China - A1 1.33% 19% 0.25% 
บัตรเงินฝาก Bank of Communications                              China - A3 1.33% 5% 0.07% 
บัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China Ltd.  China - A1 1.43% 19% 0.27% 
เงินฝากประจาํ Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                UAE  - A1 1.55% 19% 0.29% 
รวม  100% 1.44% 
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.29% 
ประมาณการผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย 1.15% 
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันท่ี 27 เมษายน 2561 
หมายเหตุ 
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจําเป็นและสมควรเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทําให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีสํานักงานฯ 
อนุญาตให้ลงทุนได้ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 

(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 

(3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้ และ/
หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้ 

(4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน 
 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุน  
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ท่ี บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 
 
 


