หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund (KTFIX-1Y3Y)
กองทุนรวมตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
ไมมีการลงทุนในตางประเทศ
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศที่เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ เงินฝาก
และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารแหงหนี้ที่มีคุณภาพและให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให
ลงทุนได เปนตน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อใหอายุเฉลี่ยของพอรต (Portfolio Duration) อยูระหวาง 1 ถึง 3 ป
โดยประมาณ
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได
 ผูล งทุนที่ตองการสภาพคลองในการซื้อขายไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ โดยจะไดรับเงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
 ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนรวมนี้ไมไดถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกวากองทุนตลาดเงิน
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มสี ภาพคลองตํา่ จึงอาจไมสามารถซื้อขายตราสารหนี้ไดในเวลาที่ตองการหรือใน
ราคาที่เหมาะสม
 ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ไดโดยผูลงทุนควรติดตอ
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
 ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ
80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวน
ใหญของกองทุนรวมตาม
National credit rating
scale

GOV/AAA

AA,A

ตํ่ากวา BBB

BBB

unrated

ตํ่า

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของ
ทรัพยสินที่ลงทุน

ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํ่ากวา 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

ตํ่า

สูง

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ตํ่า

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

ตํ่า

สูง

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ website : www.ktam.co.th
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คาธรรมเนียม

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
*** คาธรรมเนียมนายทะเบียน ใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2563 เปนตนไป

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
1.00
1.00
1.00

เก็บจริง
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ

1.00
1.00
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

*ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) มีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 9 มีนาคม 2563 เปนตนไป

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -1.72%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.69% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term General Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

8 มกราคม 2557
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : ไมกําหนด
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : ไมกําหนด
วันทําการขายคืน :
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารหนี้

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
รวมนี้
17 กุมภาพันธ 2557

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาที่ผา นมายอนหลัง 1 ป เทากับ 127.97%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งใน
และตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่ นแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากวา
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดับที่ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่
จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความ
เสี่ยงตํ่ามากที ่จะไมสามารถชําระหนี ้ ไ ด
ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี ้ได
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตรา
สารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
KTFIX-1Y3Y
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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