ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2
Krung Thai Smart Invest 3M2 Fund (KTSIV3M2)
กองทุนรวมตราสารหนี้
ไมมีการลงทุนในตางประเทศ

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงรอบระยะเวลา 3 เดือน ได
ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
KTSIV3M2
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหรือมี ไวซึ่ งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารสารแหงหนี้ภาครัฐที่มี คุณภาพ และมี
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) และจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตํ่ากวาหุนได

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
- ผูล งทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 3 เดือน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย สมารท อินเวส 3
เดือน2 เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูล งทุน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได

• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชีช้ วน
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมดบริษทั จัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซือ้ ขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญ
ของกองทุนรวมตาม National
credit rating scale

ตํ่า

สูง
GOV/AAA

AA,A

BBB

ตํ่ากวา BBB

unrated

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

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน

ตํ่า
ตํ่ากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

1 ป ถึง 3 ป

สูง
มากกวา 5 ป

3 ป ถึง 5 ป

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

ตํ่า

< 20%

10%-20%

20%-50%

20-50%

50-80%

50%-80%

>80%

> 80%

สูง

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
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 *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -0.04%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.11% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ * คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
19 พฤศจิกายน 2551
อายุโครงการ
ไมกาํ หนด
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ : ผูสนใจสามารถติดตอซื้อหนวยลงทุนได ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะ
กําหนดวันแจงความจํานง และเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําสัง่ ซื้อหนวยลงทุนไวในหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสาร
แนบของหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือประกาศใหทราบลวงหนากอนถึงวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูส นใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ หรือที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเปดทําการจน ถึงเวลา 15.30
น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ : ไมกําหนด
วันทําการขายคืน : ผูล งทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้
ผูถือหนวยลงทุนตองแจงความจํานงลวงหนาภายในวันและเวลาที่กําหนดตามรายละเอียดวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการจะระบุในหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบ
ของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือประกาศใหทราบลวงหนากอนถึงวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วันพรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ทีท่ ําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน
ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่
ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า
ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+1 คือ 1 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณกอบกาญจน เอี่ยมจิตกุศล
คุณชินรัตน สังคะคุณ

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
04 กรกฎาคม 2559
04 กรกฎาคม 2559
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อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 0.00%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถาม
รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด

KTSIV3M2

9

คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหมก็จะสูงขึ้นดวย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ทีอ่ อกมา
กอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากวา
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะ
การเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่ามากที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํ่ากวา BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา Baa

ตํ่ากวา
BBB

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า กว า น า
ลงทุน

ความเสี ่ ย งปานกลางที ่ จ ะไม สามารถชํ า ระหนี ้ ได ต าม
กําหนด
ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตราสาร
หนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไร การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหนี้มากขึ้น
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู
ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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