KTGF1Y8

กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม ฟนด 1Y8
ผูล งทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนีใ้ นชวงเวลา 1ป ได
และกองทุนนีก้ ระจ�กตัวในผูอ อก ดังนัน้ หากมีปจ จัยลบทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการลงทุนดังกลาวผูล งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

โอกาสรับผลตอบแทนทีด่ ใี นชวงดอกเบีย้ ต่ำ
กับการลงทุนในตราสารหนีค้ ณ
ุ ภาพทัว่ โลก

ลงทุนตราสารหนีค้ ณ
ุ ภาพดีทว่ั โลก
ผาน Invesco บลจ. ระดับโลก

IPO 14 – 20 ต.ค. 63

ระยะเวลาโครงการ

ประมาณ 1 ป

ลงทุนขัน้ ต่ำเพียง

1,000 บาท

กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม ฟนด 1Y8 (KTGF1Y8) นาสนใจอยางไร?

โอกาสรับผลตอบแทน
ที่เพิ่มข�้นจากเง�นฝาก
ในภาวะอัตราดอกเบี้ย
ชาลงและต่ำ

เนนกระจายการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วโลก
ซ�่งมากกวากองทุน
Term Fund ทั่วไป ผาน
Invesco บลจ.ระดับโลก

เนนลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีความนาเช�่อถือระดับ
ที่ลงทุนได (Investment Grade) ไมนอยกวา 80%
ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�
ของกองทุนรวม

สัดสวนการลงทุนเปาหมาย
หนวยลงทุนตราสารหนี้
ตางประเทศ

30%

70%

ตัวอยางประมาณการสัดสวนการลงทุน

30%

บร�หารโดยทีมผูจัดการ
กองทุนมืออาช�พ ที่มี
ประสบการณการบร�หาร
กองทุนตราสารหนี้

กองทุน KTGF1Y8 เหมาะสำหรับใคร?

ตราสารหนี้และเง�นฝาก
ทั้งในและตางประเทศ

ตราสารหนี้
และเง�นฝาก

เนนสรางโอกาสรับผล
ตอบแทนตามที่คาดหวัง
โดยใชกลยุทธ Buy &
Maintain ในตราสารหนี้
โดยมุงถือครองจนครบ
อายุตราสาร

หนวยลงทุน Invesco
Asian Bond Fixed
Maturity Fund 2021

70%

นโยบายการลงทุนกองทุน KTGF1Y8
กองทุนจะลงทุนในทรัพยสนิ ประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอ ยกวารอยละ
80 ของมู ล ค า ทรั พ ย ส ิ น สุ ท ธ� ข องกองทุ น โดยกองทุ น มี น โยบายการลงทุ น
ในตราสารหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อตราสารการเง�นที่มีอันดับความนาเช�่อถือ
ของตราสารหร�อของผูอ อกตราสารอยูในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได (Investment
Grade) และ/หร�อลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
ทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ อยางไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช�่อถือของตราสารหร�อของผูออกตราสารต่ำ
กวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) และ/หร�อตราสารแหงหนี้
ที่ไมไดรับการัดอันดับความนาเช�่อถือ (Unrated Securities) ไมเกินรอยละ 20
ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลัก
ทรัพยหร�อทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมนอย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธ�ของกองทุน

ผูท ย่ี อมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนีต้ า งประเทศ
ผูท ส่ี ามารถรับความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ นเง�นตราตางประเทศได
ผูท ส่ี ามารถถือครองหนวยลงทุนจนครบอายุกองทุนในระยะประมาณ 1 ป
ผูท ต่ี อ งการโอกาสในการไดรบั ผลตอบแทนทีด่ จี ากการนำเง�น
ทีไ่ ดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

กองทุน KTGF1Y8 มีการบร�หารความเสีย่ งอยางไร?
ในสวนของหนวยลงทุนตราสารหนีต้ า งประเทศมีกระบวนการคัดเลือก
หลักทรัพยอยางเขมงวด โดยทีมผูจ ดั การกองทุนทีม่ ปี ระสบการณสงู ในการ
บร�หารกองทุนตราสารหนี้
ในสวนของหนวยลงทุนตราสารหนีต้ า งประเทศเนนการสรางพอรตทีก่ ระจาย
ความเสีย่ ง โดยลงทุนในตราสารหนี้ High Yield รายตัวไดไมเกิน 1.5% ของ NAV
ซ�ง่ ชวยลดผลขาดทุนไดอยางมีนยั สำคัญหากกรณีมตี ราสารทีผ่ ดิ นัดชำระหนี้
กองทุนมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ ดั การกองทุน

ขอมูลกองทุน KTGF1Y8
ประเภทกองทุน
ระดับความเสีย่ งกองทุน
เง�นลงทุนขัน้ ต่ำ

กองทุนตราสารหนี้
4
1,000 บาท

คาธรรมเนียมจัดการกองทุน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
วันเปดรับคำสัง่ ซ�อ้
วันเปดรับคำสัง่ ขายคืน
ระยะเวลาในการรับเง�นคาขายคืน

ไมเกิน 1.07% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บที่ 0.3745% ตอป*)
ไมเกิน 0.535% ตอป (ปจจ�บนั เร�ยกเก็บที่ 0.0535% ตอป*)
เฉพาะชวง IPO ตั้งแตเวลาเร�่มเปดทำการ - 15.30 น.
ไมเปดรับคำสั่งขายคืนระหวางทาง
T+5

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

*อัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งจากการผิดนัดชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร/ความเสีย่ งจากการลงทุนกระจ�กตัว/ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น เปนตน
หมายเหตุ (1) บร�ษทั จัดการสงวนสิทธ�ในการเปลีย่ นแปลงทรัพยสนิ ทีล่ งทุนหร�อสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเมือ่ มีความจำเปนและสมควรเพือ่ รักษาผลประโยชนของผูล งทุนเปนสำคัญ โดยการเปลีย่ นแปลงนัน้ ตองไมทำใหความ
เสีย่ งของทรัพยสนิ ทีล่ งทุนเปลีย่ นแปลงไปอยางมีนยั สำคัญ โดยบร�ษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีเ้ ง�นฝากตลอดจนหลักทรัพยหร�อทรัพยสนิ อืน่ ทีส่ ำนักงานฯ อนุญาตใหลงทุนไดทง้ั นีก้ ารเปลีย่ นแปลงดังกลาวอาจทำ
ใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว (2) ประมาณการคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่บร�ษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว ในรายละเอียดโครงการ
(3) หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กำหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หร�อโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนตามอัตราทีโ่ ฆษณาไว และ/หร�อ บร�ษทั จัดการอาจไมรบั ซ�อ้ คืนหนวยลงทุนตามอัตราทีโ่ ฆษณาไว
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