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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอื่น ที่ผูออก หรือผูรับรอง รับอาวัล หรือคํ้า
ประกันตราสารมีความมั่นคงสูง มีความเสี่ยงตํ่า รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยูในธุรกรรม
structured note ซึ่งเปน puttable / callable bond เทานั้น
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ประเภทตรา
สารหนี้ที่ผูออกมีสิทธิในการบังคับไถถอนคืนกอนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผูถือมีสิทธิเรียกใหผูออก
ชําระหนี้คืนกอนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราที่ผันแปรตาม
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไมมีการกําหนดเงื่อนไขการจายผลตอบแทนที่
อางอิงกับปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได
 เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวย
ลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
 ผูลงทุนที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูง และมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไมถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาว
เชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
• กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึง
มีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนประกัน
• ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษี
ที่เคยไดรับภายในกําหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้ง
สอบถามและขอรับคูมือการลงทุ
นไดที่บริษัทจัดการหรืองผูสความเสี
นับสนุนการขายหรื
อรับซื้อนคืรวม
น (ถามี)
แผนภาพแสดงตำแหน
่ยงของกองทุ
• ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ ตํ่า
GOV/AAA
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

สูง
AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่
ลงทุน

ตํ่า

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง

ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

1 ป ถึง 3 ป

3 ป ถึง 5 ป

มากกวา 5 ป

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

สูงสุดไมเกิน
ไมมี
ไมมี
200 บาทตอรายการ
200 บาทตอรายการ

เก็บจริง
ไมมี
ไมมี
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ เวนแตกรณีสับเปลี่ยน
ออกไปยัง บลจ.อื่น เรียกเก็บ 200
บาทตอรายการ
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -2.10%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.84% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Mid Term Government Bond
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจายเงินปนผล
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

20 ตุลาคม 2548
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน :
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+2 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
ตําแหนง/
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
บริหารจัดการดาน
คุณดวงพร จงศรีสวาท
ผูจัดการกองทุนหลัก
25 มีนาคม 2562
ฝายลงทุนตราสารหนี้

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 96.51%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
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ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด(มหาชน)

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถาม
รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
รองเรียน
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ความขัดแยงทาง
www.ktam.co.th
ผลประโยชน
 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูร ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา
ตราสารหนี้ หรือผลการตอบแทนโดยรวมของตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นลงโดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ
หรือภาวะตลาด เชน การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน
ความเสี ่ ย งจากการผิ ด นั ด ชํ า ระหนี ้ ข องผู  อ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึ ง การพิ จ ารณาจากอั น ดั บ
ความนาเชื่อถือของตราสารที่ล งทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมี
ความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS
AAA

ระดับที่นาลงทุน

Fitch
AAA(tha)

Moody's
Aaa

S&P

คําอธิบาย

AAA

อัน ดับ เครดิตสูงที่สุด มี ความเสี่ ยงตํ่า
ที่ส ุดที่จ ะไมส ามารถชํา ระหนี้ ไ ด ต าม
กําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อั น ดั บ เครดิ ต รองลงมาและถื อ ว า มี
ความเสี่ยงตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระ
หนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี ่ ย งปานกลางที ่ จ ะไม ส ามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว า ตํ่ากวา
นาลงทุน
BBB

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขาย
ตราสารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
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