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กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ 6M17 
(Krungsri Foreign Fixed Income 6M17 Fund) (ช่ือย่อ: KFFIF6M17) 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมตราสารหนีต้า่งประเทศ ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย ส านกังานคณะกรรมการ กลต. 
ประเภทกองทุนรวมตำมที่ 
แสดงในข้อมูลที่ใช้ 
เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 
ของกองทุนรวม ณ จุดขำย 

- บริษัทจัดกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ส านกังานคณะกรรมการ กลต. 
กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 

ไมใ่ช ่

ช่ือบริษัทจัดกำรกองทุนรวม บลจ. กรุงศรี จ ากดั  
ซึง่ได้รับการรับรองโดย  CAC   1/ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล ไมจ่า่ย ช่ือผู้ประกัน ไมมี่ 
ควำมถี่ในกำรเปิดซือ้ขำยหน่วย
ลงทุน 

เสนอขายเพียงครัง้เดียวในชว่ง IPO และ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิประมาณ 1.55% 
โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงินลงทนุเร่ิมแรก 

วันที่จดทะเบียน 28 มีนาคม 2560 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่
ปิด IPO ก่อนก าหนด) 

ค่ำใช้จ่ำยรวม ไมเ่กิน 1.9474% ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ   อำยุโครงกำร ประมาณ 6 เดือน 
หมายเหต:ุ    1/ CAC หมายถึง โครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against  

Corruption) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
                           แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

ควำมเส่ียงต ่ำ                                                                     ควำมเส่ียงสูง 
 

 

 

 

  
 

 

นโยบำยกำรลงทุน  กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงทุนประเภทใด 
  ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
- กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ 
NAV โดยจะลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวลั หรือค า้
ประกนัการจา่ยเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชน ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  ทัง้นี ้กองทนุจะพิจารณาลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยการท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน
เต็มจ านวน (fully hedge) 

 เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที่สามารถลงทนุได้เป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีส่งูกวา่การฝากเงิน 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ เม่ือครบ
ก าหนดอายขุองตราสารที่กองทนุได้ลงทนุไว้ 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน :  ไมมี่ เน่ืองจากมีการป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินทัง้จ านวน 
ควำมเส่ียงอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :  กองทนุอาจมี
ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุในตา่งประเทศ (Country and Political Risk)  
และปัจจยัความเสี่ยงจากข้อจ ากดัจากการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ 
(Repatriation Risk) 

  กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม 
- กองทนุนีจ้ะลงทนุครัง้เดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบอายโุครงการของ
กองทนุรวม (buy-and-hold fund) 

  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
- ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึง่อาจท าให้ผู้ลงทนุไมไ่ด้รับเงิน
ลงทนุคืนหรือไมไ่ด้รับเงินคืนตามที่คาดหวงัไว้ 
- กองทนุนีมี้สภาพคลอ่งจ ากดั เน่ืองจากเป็นกองทนุที่ไมเ่ปิดให้ซือ้ขายแบบกองทนุ 
เปิดทัว่ไป โดยกองทนุมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเทา่นัน้ 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

- การก าหนดเป้าหมายอตัราการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นเพียง
เป้าหมายที่เป็นเหตใุห้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเทา่นัน้ ไมใ่ชก่าร
ประมาณการหรือการรับประกนัวา่ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทนุเปลี่ยนแปลงไป
จากที่คาดการณ์ กองทนุอาจไมด่ าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิก็ได้ 
- กองทนุนีอ้าจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่
ที่สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจาก
การผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซึง่สง่ผลให้ผู้ลงทุนขาดทนุจากการลงทนุ
บางสว่นหรือทัง้จ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินคืน
ตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 

 ดัชนีชีว้ัด (benchmark) ของกองทุนรวม 
อตัราผลตอบแทนของตราสารภาครัฐของประเทศที่ลงทนุ อาย ุ6 เดือน ณ วนัที่ลงทนุ  
บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทนุ (spread) ของตราสารหนีภ้าคเอกชน
ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วนัที่ลงทนุ 

ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนังสอืชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกบันโยบำย ลักษณะผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของกองทุน ดังนัน้ ผู้
ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชีช้วนฉบับเต็มก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้สนับสนุนกำรขำยและ 

บริษัทจดักำรกองทุนรวม หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกหนังสือชีช้วนที่บริษัทจดักำรกองทุนรวมยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนักงำน ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้หำกผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถำมผู้แนะน ำกำรลงทุนให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเม่ือเหน็ว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมนี ้เหมำะสม

กบัวัตถุประสงค์กำรลงทุนของตน และยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกดิขึน้จำกกำรลงทุนดังกล่ำวได้ 

ข้อมลู ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560 
iPO: 21 - 27 มีนำคม 2560 

KFFIF6M17 

กองทุนรวม 
ตลำดเงนิที่ลงทุน
เฉพำะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลำดเงนิที่ลงทุน 
ในต่ำงประเทศ
บำงส่วน 

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบำล 

กองทุนรวม
ตรำสำรหนี ้

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตรำสำรแห่งทุน 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสำหกรรม 

กองทุนรวมที่ลงทุน 
ในทรัพย์สินทำงเลือก 

  เช่น ทองค ำน ำ้มันดิบ  
ดัชนีสินค้ำโภคภัณฑ์ 
เป็นต้น 

1 2 3 4 5 6 7 8 



หน้า 2 

ค่ำธรรมเนียม  ข้อมูลกำรซือ้/ขำยหน่วยลงทุน 

 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 การจดัการ  ไมเ่กิน 1.6050 
    ผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0749 
    นายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.1605 
    คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ   ไมเ่กิน 0.1070 
    รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด  ไม่เกิน 1.9474 

 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
    คา่ธรรมเนียมขาย                   ไมมี่ 
    คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน                        ไมมี่ 
   คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ     ไมมี่ 
หมำยเหตุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว   
 *คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้รับ  ดงันัน้ ผู้ลงทนุควร
พิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

  การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้ :   ระหวา่งวนัที่ 21 - 27 มีนาคม 2560 
ทัง้นี ้จะรับช ำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 24 มีนำคม 2560 เท่ำนัน้ 
- มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก :     10,000 บาท 
- มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้ถดัไป :   10,000 บาท 

 การขายคืนหน่วยลงทนุ :                    
กองทนุนีไ้มรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวา่งอายโุครงการ และจะรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิไปยงักองทนุเปิด
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ที:่ 
 เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจดัการ 

 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั 

ที่อยู ่ :  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ :   0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน  Website :   www.krungsriasset.com 
Email :   krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วน  
       และโครงการและข้อผกูพนัได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายฯ 

(1) นายจาตรัุนต์ สอนไว               วนัที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้: 28 มีนาคม 2560 
(2) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ        วนัที่เร่ิมบริหารกองทนุนี ้: 28 มีนาคม 2560 

 

 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเป้ำหมำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต่้ำงประเทศ 6M17 
(1) รายละเอียดของตราสารที่คาดวา่จะลงทนุ 

 

  ชื่อตราสาร / ผู้ออก อนัดบัเครดิต 
ประมาณการ 

ผลตอบแทน 
ของตราสาร   

สดัสว่น        
การลงทนุ 

ระยะเวลา 
ลงทนุ 

เงินฝากธนาคาร First Gulf Bank (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) A+/F1/Fitch 1.55% 19% 6 เดือน 
เงินฝากธนาคาร Bank of China (BOC) (จีน) A/F1/Fitch 1.74% 19% 6 เดือน 
เงินฝากธนาคาร Union National Bank (UNB) (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) A+/F1/Fitch 1.68% 12% 6 เดือน 
เงินฝากธนาคาร Al Khaliji Bank (การ์ต้า) A+/F1/Fitch 1.75% 19% 6 เดือน 
เงินฝากธนาคาร Commercial Bank of Qatar (CBQ) (การ์ต้า) A+/F1/Fitch 1.67% 12% 6 เดือน 
เงินฝากธนาคาร China Construction Bank (CCB) (จีน) A/F1/Fitch 1.76% 19% 6 เดือน 
(2) ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุประมาณร้อยละ 0.1498 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกัคา่ใช้จา่ยทัง้หมดแล้ว ประมาณร้อยละ 1.55 
โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงินลงทนุเร่ิมแรก 
(3) ตราสารที่คาดวา่จะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่นตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร โดยอาจพิจารณาลงทนุในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสาร 
ที่ระบไุว้ข้างต้น เชน่ ตราสารทางการเงินของ ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.Doha Bank (DHBK), ธ.Woori 
Bank (WB), ธ.Standard Chartered Bank (Dubai), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), Agricultural Bank of 
China (ABC) ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ. Qatar National Bank (QNB), ธ.Kookmin Bank (KB), ธ.Suhyup Bank (NFFC), ธ.Banco Bradesco 
(BBDC), ธ. PT Bank Rakyat Indonesia, ธ.Banco Santander Brasil (SANB), ธ.Banco do Brasil (BdB), ธ.Banco Itau Unibanco (ITUA), ธ.Sberbank of Russia 
(SBER), ธ.Gazprombank (GPB), ธ.Akbank T.A.S., ธ.Turkiye Isbank Bankasi, ธ.Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., ธ.Yapi Ve Kredi Bankasi, ธ.Industrial Credit 
and Investment Corporation of India (ICICI), ธ. Security Bank (SECB), ธ.Ahlibank, ธ CIMB, พนัธบตัรรัฐบาลเกาหลีใต้, ตราสารหนีภ้าครัฐไทย, บริษัท ศภุาลยั จ ากดั 
(มหาชน), บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน), บริษัท ภทัรลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน), บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 
(มหาชน), บริษัท อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์(ไทย) ), ธนาคาร ออมสิน(ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน ), ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน)  และ/หรือตราสารที่อยูภ่ายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศรี จ ากดั 
(4) แหลง่ที่มาของข้อมลู: จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และ/หรือ Bloomberg ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560 
หมำยเหตุ:  
หากไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับอตัรารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และ/หรือ อตัรา
ผลตอบแทนตามที่ระบไุว้  ทัง้นี ้ตราสารที่จะลงทนุ สดัสว่นการลงทนุ ประมาณการผลตอบแทนและคา่ใช้จา่ยของกองทนุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามทีบ่ริษัทจดัการ
เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัที่ 16 มีนาคม 2560  แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการ
ด าเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคัญผิด 

-  การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับ   
   เงินลงทนุคืนเต็มจ านวน  
-  ในสถานการณ์ไมป่กติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ หรืออาจได้รับช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 


