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                                                                                                                      หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ   ขอมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 
  

 

กองทุนเปดกรงุไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 37 
Krung Thai Fixed Income FIF 37: KTFF37 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund)    

ไดรับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
ผูดูแลผลประโยชน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) 

จํากัด   
กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมมีประกนัหรือ

กองทุนรวมคุมครองเงินตนหรือไม
ไมใช 

นโยบายจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล  ชื่อผูประกัน -
ความถี่ในการเปดซ้ือขายหนวยลงทุน เปดเสนอขาย IPO เพียงคร้ังเดียว อายุโครงการ ประมาณ 4 ป 11 เดอืน 15 วันโดยไมตํ่ากวา 

4 ป 10 เดือน 15 วนั และไมเกิน 5 ป 15 วัน
คาใชจายรวม ไมเกิน 2.50% ของมูลคาตอป ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน 

                           

  
นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใดบาง 

 ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายใน
ตางประเทศ อาทิเชน  ตราสารแหงหน้ี  เงินฝาก และ/หรือตราสารทาง
การเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารแหงหน้ีที่มีคุณภาพ
และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความเส่ียง  
กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเส่ียงของการลงทุนไดในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยตองการ
กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่เสนอขายในตางประเทศ 
โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)  
 ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในตางประเทศ 
 ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) 
 ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)  
 ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)   
 ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียง 
 ความเส่ียงในเร่ืองคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Counter Party Risk) 
 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน : ไมม ีเนื่องจากมีการปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียนเงินทั้งจํานวน 

  กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
กองทุนนี้จะลงทุนคร้ังเดียว โดยจะถือทรัพยสินที่ลงทุนไวจนครบอายุ
โครงการของกองทุนรวม (buy and hold fund) 

 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
ความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสารซ่ึงกองทุนนําเงินของผูถือ
หนวยลงทุนไปลงทุน อาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทน
ตามท่ีคาดหวังเน่ืองจากกองทุนไมไดรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนตามเวลา
ที่กําหนด 

คําเตือนท่ีสําคัญ 
กองทุนรวมท่ีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนไวเปนการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน
นอยกวากองทุนรวมท่ัวไป 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญแสดงขอมูลเก่ียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเง่ือนไขตางๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุ ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในหนังสือ   
ชี้ชวนสวนสรุปขอมลูสําคัญน้ี และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอยางละเอยีดรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีขอสงสัยควรสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตดัสินใจ
ซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถปุระสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวได
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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั  
 

 คาธรรมเนียม  ขอมูลการซื้อ/ขายหนวยลงทุน 

 

คาธรรมเนียมท่ี เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ (%ตอปของมูล
คาท่ีเสนอขายได ณ วันจดทะเบียน) 

การจัดการ ไมเกิน 2.00 
ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.07 
นายทะเบยีน   ไมเกิน 0.20 
คาใชจายอื่นๆ  ตามท่ีจายจริง 
รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกิน 2.50 

  
คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู
ถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
(%ของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการซื้อขาย ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไมมี 
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน 

ไมมี 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ ดังน้ัน ผูลงทุนควร
พิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

 การซื้อหนวยลงทุน   
- วันทําการซ้ือ : ระหวางวันที่ 14-21 ตุลาคม 2556 ที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ถึงเวลา 15.30 น. 

 
      - มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 10,000 บาท 
 
 การขายคืนหนวยลงทุน  

- บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป และสําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติคร้ังสุดทาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายในสวนที่ เหลืออยูทั้งหมดของกองทุนนี้  โดยจะทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยัง
กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ในวันทําการกอนวันส้ินสุด
อายุโครงการ ทั้งน้ี  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ  

-  ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนไดท่ี 
 - Website : www.ktam.co.th  
  - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2670-4900 กด 9 
  ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เปนตนไป กรุณาติดตอ 
     - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100  กด 5 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  
ท่ีอยู       11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น เอ็ม, จี และ10 ถนนสาทรใต                    

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท   0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1820 
ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เปนตนไป กรุณาติดตอ 
ท่ีอยู        195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต

สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท    0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและขอ
ผูกพันไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  หรือ 
Website : www.ktam.co.th 
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ขอมูลอ่ืนๆ 
การประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 37 

ท่ีมา :  ขอมูลจากธนาคารพาณิชย และผูคาตราสารหน้ี วันท่ี 7 ตุลาคม 2556 
1. ขอมูลผูออกตราสารและประเภทตราสารตามแผนการลงทุน 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปนธนาคารพาณิชยท่ีมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยครบวงจร ตราสารเปาหมายเปนหุนกูท่ัวไป Global 
Note สกุล USD ออกผานสาขาฮองกง ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน (ISIN : USY06072AB10) 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)  เปนธนาคารพาณิชยท่ีถือหุนใหญโดยหนวยงานภาครัฐของไทย มีขนาดสินทรัพยใหญเปนเปนอันดับ 3 ดําเนินธุรกิจการเงินครบวงจร และมีบทบาทสําคัญ
ในการสนองนโยบายรัฐบาล ตราสารเปาหมายเปนหุนกูท่ัวไป Euro MTN สกุล USD ออกผานสาขาเคยแมน ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน (ISIN : XS0823985113) 
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) เปนบริษัทในเครือ ปตท. (PTT) เปนกลุมธุรกิจสําคัญในการดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นท่ีตางๆ ท่ัวโลก ตราสารเปาหมาย
เปนหุนกูท่ัวไป Euro Dollar สกุล USD ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน (ISIN : USY7145PCM87) 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปนธนาคารพาณิชยท่ีมีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 4 ชองไทย ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยครบวงจร ตราสารเปาหมายเปนหุนกูท่ัวไป Euro MTN 
สกุล USD ออกผานสาขาฮองกง ประเภทไมดอยสิทธิไมมีหลักประกัน (ISIN : XS0830448881) 
Woori Bank (WOORIB) เปนธนาคารพาณิชยในกลุม Woori Financial Group ซึ่งเปนกลุมธุรกิจการเงินขนาดใหญอันดับ 2 ของประเทศเกาหลีใต ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยครบวงจร  
ตราสารเปาหมายเปนหุนกูท่ัวไป Euro MTN สกุล USD ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน (ISIN : US98105GAH5) 
บจ.นํ้าตาลมิตรผล (MPSC)  เปนบริษัทผูนําในธุรกิจออยและน้ําตาลของไทย ตราสารเปาหมายเปนหุนกูสกุลเงินบาทประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 

ท้ังน้ี กองทุนฯ อาจลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้อ่ืนเพิ่มเติมหรือทดแทน นอกเหนือจากแผนการลงทุนท่ีระบุไว เชน หุนกูสกุล USD ของธนาคารไทยพาณิชย (A3/BBB+/BBB+), Export-
Import Bank of Korea (Aa3/A+/AA-), Korea Development Bank (Aa3/AA-/AA-), Korea Finance Corporation (Aa3/A+/AA-), HANA Bank (A1/A/-), หุนกูสกุล THB ของ บมจ.อยุธยา 
แคปตอล ออโต ลีส (A+), บมจ.บานปู (AA-), บมจ.ซีพี ออลล (A+(tha)) เปนตน  
2. กองทุนน้ีจัดเปนกองทุนท่ีมีความเสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะมีการทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ตาม
เกณฑมาตรฐานการจัดระดับความเสี่ยงของกองทุน (ระดับ 1 สะทอนความเสี่ยงตํ่าสุด และระดับ 8 สะทอนความเสี่ยงสูงสุด) 
3. ตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปหรือตามท่ีผูจัดการกองทุนเห็นสมควร 
4. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีโฆษณาไว 
5. สัดสวนการลงทุนและประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน 
7. คาใชจายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ 
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน  
ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน ไดท่ี บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ
ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

ตราสารท่ีลงทุน อันดับเครดิต 
(Moody/S&P/Fitch)

ประมาณอตัราผลตอบแทน
ของตราสาร (ตอป)

สัดสวนการลงทุน  
โดยประมาณ 

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะ 
ไดรับโดยประมาณ (ตอป)

ตราสารหนี้สกุลเงิน USD ออกโดย 
- ตราสารหนี้ธนาคารกรุงเทพ (สาขาฮองกง)                    
- ตราสารหนี้ธนาคารกรุงไทย  
- ตราสารหนี้ บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
- ตราสารหนี้ ธนาคารกสิกรไทย (สาขาฮองกง) 
- ตราสารหนี้ Woori Bank  
ตราสารหนี้สกุลเงิน THB ออกโดย 
- ตราสารหนี้ บจ.น้ําตาลมิตรผล                                       
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0.44%
รวม 100.00 % 4.43%

          ประมาณการคาใชจาย 0.23% - 0.18%
          ประมาณการผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 4.20% - 4.25%

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทัจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 


