
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี3 ป2 1

KKHHZZ                                                                                                    หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ       ขอมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2558 

  
 
 

กองทุนเปดกรงุไทย ธนทรัพย บี 3 ป2

Krung Thai Thanasup B 3Y2 : KTSUPB3Y2

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน (Specific Fund)     

ไดรับอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโดย

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประเภทกองทุนรวมตามที่ แสดงใน
ข อ มู ล ที่ ใช เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

- บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับดูแลของ 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนรวมมีประกันหรือ
กองทุนรวมคุมครองเงินตนหรือไม

ไมใช 
ผูดูแลผลประโยชน บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด   
นโยบายจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล  ชื่อผูประกัน - 
ความถี่ในการเปดซ้ือขายหนวยลงทุน เปดเสนอขาย IPO เพียงครั้งเดียว อายุโครงการ ประมาณ 3 ป โดยไมตํ่ากวา 2 ป 11 เดือน 

และไมเกิน 3 ป 1 เดือน
คาใชจายรวม ไมเกิน 2.50% ตอป ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน

                           

 
นโยบายการลงทุน  ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเสนอขายท้ังในและ/หรือ
ตางประเทศ อาทิเชน ตราสารแหงหน้ี เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ท่ี
บริษัทจัดการพิจารณาแลว เห็นวาเปนตราสารแห งห น้ี ท่ีมีคุณภาพและให
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง  
กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน 

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูออกตราสาร (Credit Risk)  
 ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในตางประเทศ 
 ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) 
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)  
 ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)   
 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน  
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน : ไมมี เน่ืองจากมีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน
เงินท้ังจํานวน 

  กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม 
กองทุนน้ีจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพยสินท่ีลงทุนไวจนครบอายุโครงการของ
กองทุนรวม (buy and hold fund) 

คําเตือนที่สําคัญ 
 กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนไวเปนการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน
นอยกวากองทุนรวมท่ัวไป 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อ
ประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถ่ินฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึง
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ีมีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติ
บุคคล  รวมถึงบริษัท  หรือหางหุนสวน  เปนตน  ซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและ
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเก่ียวกับหนวยลงทุน
ของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกับหนวยลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท้ังน้ี รวมถึงผูลงทุนท่ีใชตัวแทนหรือผูจัดการท่ีต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกลาว 5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1) – 4) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวย
ลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม สําหรับผูลงทุนท่ีมีลักษณะดังกลาวขางตน

 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสารซึ่งกองทุนนําเงินของผูถือหนวย
ลงทุนไปลงทุน อาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง
เน่ืองจากกองทุนไมไดรับชําระดอกเบ้ียและเงินตนตามเวลาท่ีกําหนด 

กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใดบาง 

เหมาะสมกับผูลงทุนท่ีรับความเสี่ยงของการลงทุนไดในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดย
ตองการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงิน ท่ีเสนอขาย
ท้ังในและ/หรือตางประเทศ โดยบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารท่ีมี
คุณภาพ 

 

ขอมูลสรุปน้ีเปนเพียงสวนหนึ่งของหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเก่ียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน ดังน้ัน  ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มกอนตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอไดจากผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี หากผูลงทุนมีขอสงสัยควรสอบถามผูแนะนําการลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน โดยควรลงทุน

เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได
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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 
 คาธรรมเนียม  ขอมูลการซ้ือ/ขายหนวยลงทุน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

อัตราตามโครงการ (%ตอปของ      
มูลคาท่ีเสนอขายได ณ วันจดทะเบยีน)

การจัดการ ไมเกิน 2.00 
ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.07 
นายทะเบียน   ไมเกิน 0.20 
คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 
รวมคาใชจายทั้งหมด ไมเกิน 2.50 

  

คาธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจาก 
ผูถือหนวยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
(%ของมูลคาหนวยลงทุน) 

คาธรรมเนียมการซ้ือขาย ไมมี 
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไมมี 
คาธร มเนีย การ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ไมมี 

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผู
ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน* 

 การซ้ือหนวยลงทนุ   
- วันทําการซ้ือ : ระหวางวันที่ 30 กนัยายน – 6 ตุลาคม 2558 ที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทาํการของ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ถึงเวลา 15.30 น. 
 

   - มูลคาข้ันตํ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก : 10,000 บาท 
 

 การขายคืนหนวยลงทุน  
- บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือ
หนวยลงทุนแตละราย โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป และสําหรับการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติคร้ังสุดทาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทุกรายในสวนที่เหลืออยูทั้งหมดของ
กองทุนนี้ โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุน
ปลายทาง) ในวันทําการกอนวันส้ินสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใด
ที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของ
บริษัทจัดการ  
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาหนวยลงทุนไดที ่
 - Website : www.ktam.co.th  
     - บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  
ที่อยู      1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท  0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
Website www.ktam.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  และรับหนังสือชี้ชวนและ
โครงการและขอผูกพันไดที่บริษัทจัดการและหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถามี)  หรือ Website : www.ktam.co.th 
 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
ผูจัดการกองทุนหลัก  
คุณชินรัตน สังคะคณุ และคุณกอบกาญจน เอี่ยมจิตกุศล 
วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี้คือวันที่กองทุนไดรับจดทะเบียนกองทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ขอมูลอ่ืนๆ 
การประมาณการอัตราการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี3 ป2 

ที่มา :  ขอมูลจากผูออกตราสาร และผูคาตราสารหนี้ วันที่ 24 กันยายน 2558 
1. กองทุนฯ อาจลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้อื่นเพิ่มเติมหรือทดแทน นอกเหนือจากแผนการลงทุนที่ระบุไว เชน ตราสารหนี้ที่ออกหรือคํ้าประกันโดย 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (AA-), บมจ.แลนดแอนดเฮาส (A+), บมจ.แสนสิริ (BBB+), บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง (BBB+), บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
(BBB+), เงินฝาก/บัตรเงินฝาก/MTN ออกโดย Bank of china (A1/P1/Stable), China Construction Bank (A1/P1/Stable), Emirates NBD (Baa1/P2/Positive), 
Africa Finance Corporation (A3/-/Stable), Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Baa2/P2/Stable), บมจ.ปตท .สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
(PTTEP) (Baa1/-/Stable), บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) (Baa1/-/Stable), พันธบัตรประเทศญ่ีปุน (A1/Stable) เปนตน 
2. กองทุนนี้จัดเปนกองทุนที่มีความเส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า (ระดับ 4) โดยเงินลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศจะมีการทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ตามเกณฑมาตรฐานการจัดระดับความเส่ียงของกองทุน (ระดับ 1 สะทอนความเส่ียงตํ่าสุด และระดับ 8 สะทอนความเส่ียงสูงสุด) 
3. ตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไปหรือตามที่ผูจัดการกองทุนเห็นสมควร 
4. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมี
การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่โฆษณาไว 
5. สัดสวนการลงทุนและประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
6. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน 
7. คาใชจายของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 
การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทนุ  
ผูลงทุนสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ไดที่ บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา และผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน 

การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทนุรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถกูตองของขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอืน่สําคัญผิด 

ตราสารที่ลงทนุ 
ประมาณอัตราผลตอบแทน 

ของตราสาร (ตอป) 
สัดสวนการลงทนุ  
โดยประมาณ 

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะ 
ไดรับโดยประมาณ (ตอป) 

ตราสารในประเทศ 
-  หุนกู บมจ.เอส ซี แอสเสท คอรปอเรชั่น   (BBB+  โดย TRIS) 
- หุนกู บมจ.ม่ันคงเคหะการ   (BBB+  โดย TRIS) 
- หุนกู บมจ.สามารถเทลคอม  (BBB+ โดย TRIS) 
- หุนกู บมจ.ราชธานีลีสซ่ิง     (BBB+ โดย TRIS) 
- หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย        (A- โดย TRIS) 

 
3.60% 
3.23% 
3.25% 
3.00% 
2.50% 

 
23.75% 
23.75% 
23.75% 
23.75% 

           5.00% 

 
0.86% 
0.77% 
0.77% 
0.71% 
0.13% 

รวม 100.00 % 3.24%
          ประมาณการคาใชจาย 0.34%
          ประมาณการผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทนุ 2.90%

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงิน
ลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทนุลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 


