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กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม 1Y18       

Krung Thai Global Fixed income 1Y18 

(KTGF1Y18)  

กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564  

ขอมูลอ่ืนๆ 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ป ได และกองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในหมวด

อุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนกระจกุตัวของผูออกตราสาร และ/หรือ รายกลุมอุตสาหกรรม     
และ/หรือ รายประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่พอรตการลงทุนของผูลงทุนมีการกระจุกตัว
ในลักษณะดังกลาวเพ่ิมขึ้น และอาจมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

 
 ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมี
นโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดบั
ที่สามารถลงทุนได (investment grade) และ/หรือลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภท         
ตราสารหน้ี อยางไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวา
ที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และ/หรือตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเสนอขายในตางประเทศ 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบใหลงทุนได ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแหงหน้ี และ/หรือ
ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Note) 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน       

(FX Derivatives) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับ       

ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 

 
 กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมีกลยุทธการลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 
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หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวาจะมีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VI C (USD)-Accumulation 

วัตถุประสงคการลงทุน : กองทุนเนนสรางรายไดผานชวงเวลาการลงทุนท่ีกําหนด และคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุน 

(ท้ังน้ี กองทุนไมไดรับประกันเงินตน) กองทุนมุงหมายท่ีจะบรรลุจุดประสงคการลงทุนโดยใชกลยุทธ buy-and-maintain ใน     

ตราสารหน้ีสกุลเงิน USD ผานการพิจารณาความเสี่ยงเชิงรุก ในระยะเวลาการลงทุน 1 ปนับจากชวง Initial Offer Period ไป

จนถึงชวงครบอายุกองทุน 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเนนลงทุน ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ใน

ภูมิภาคเอเชียที่อยูในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผูออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผูจัดการ (เชน รัฐบาล 

หนวยงานรัฐบาล องคการระหวางประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุมบริษัท สถาบันการเงิน และ

กลุมธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผูออกตราสารที่อยูในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม และกลุมประเทศที่พัฒนาแลวที่อยูในภูมิภาค

เอเชียดวยเชนกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเวนประเทศ

ญี่ปุน แตรวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

 

อายุกองทุน : ประมาณ 1 ป 

 

     ISIN: HK0000683844 

คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 
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เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ และเหมาะสําหรับผูถือหนวยลงทุนสามารถถือครองหนวยลงทุนจนครบอายุกองทุนได (ประมาณ 1 ป) 

ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่

ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

-  ผูลงทนุที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 

-  ผูลงทนุที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินกอนระยะเวลา 1 ป  
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนท่ีสําคัญ 

• กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม 1Y18 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปน  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจดัการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกท้ัง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรม

ปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง และ/หรือตราสารท่ีมีสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเงินลงทุนในจํานวนท่ีนอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุน

สูงกวา การลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําใหกองทุนน้ีมีความ

เสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน เหมาะกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูง ท้ังน้ี ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขา

ใจความเสีย่งของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงค

การลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

• กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนตางประเทศลงทุนในอันดับความนาเช่ือถือ (credit rating) น้ันเกินกวา 20% ของ NAV 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุนเทาน้ัน  

 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว 

High Sector 

Concentration Risk 

               ต่ํา                                   สูง 

 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุนเทาน้ัน ซึ่งกองทุนน้ีอาจมีการกระจกุตัวในหมวดธนาคาร และ 

Real Estate 

High Country 

Concentration Risk 

                ต่ํา                                    สูง 

 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุนเทาน้ัน ซึ่งกองทุนน้ีอาจมีการกระจกุตัวในประเทศจีน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

หมายเหต ุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นท้ังหมด/เกือบท้ังหมด  

 

 

อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของ

กองทุนรวมตาม International credit 

rating scale  

   ต่ํา                                                                                    สูง                                                                                                                             

AAA AA,A BBB ต่ํากวา BBB unrated 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ต่ํา                                                                                                สูง                                                                                                                                                              

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป 1 ป ถึง 3 ป 3 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป 
 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน (SD) 

       ตํ่า                              สูง 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% 
 

High Issuer  

Concentration Risk 

 

      ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

การปองกันความเสี่ยง fx      ต่ํา                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
 

 *คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที ่www.ktam.co.th 
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รายละเอียดสัดสวนการลงทุนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีมีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

 

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - VI C (USD)-Accumulation 

 

Model Portfolios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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Source: Bloomberg, Invesco, data as of 17 February 2021.  
1 The highest credit rating among Moody’s, S&P and Fitch is used. 

หมายเหตุ : เปนขอมูลคาดการณของกองทุนตางประเทศ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564   
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หมายเหตุ 

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
 
 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1)  1.00 ไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1)   1.00 ไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก  ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : ไมมี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพ่ือใหได

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
* คุณสามารถดูขอมลูท่ีเปนปจจบัุนไดท่ี https://www.aimc.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จดุขาย คือ : Miscellaneous 
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน เปนไปตามระยะเวลาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ อายุโครงการ ประมาณ 1 ป โดยไมตํ่ากวา 11 เดือน และไมเกิน 1 ป 1 เดือน นับตัง้แตวันถัดจาก

วันจดทะเบียนกองทรัพยสนิเปนกองทุนรวม 

ทั ้งน ี ้ ในกรณีท ี ่ตราสาร และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือกองทุนปลายทางที ่กองทุนลงทุน 

เปลี่ยนแปลงวันชําระเงินคืนและ/หรือเปลี่ยนแปลงวันครบกําหนดอายุ หรือกรณีที่กองทุนเปด

กรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม 1Y18 ไดรับผลกระทบจากการชําระเงินคืนจากตราสาร และ/หรือ

ทรัพยสิน และ/หรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณอันไมสามารถ

คาดการณไดหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่กระทบตอการลงทุนของกองทุนที่นําเงินไปลงทุน

ในประเทศนั้นๆ อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวของกับการ

ลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เปน

อุปสรรคตอการแลกเปลี่ยนระหวางเงินตราตางประเทศ หรือมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก

ประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทําใหกองทุน

ไมสามารถแปลงคาเงินลงทนุกลับมาเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดงักลาวอาจทําใหกองทุน

ไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขามาไดภายในวันที่ครบกําหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทําใหกองทุนอาจมี

อายุโครงการมากกวา 1 ป 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนดังกลาวไป

ลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่ผูจัดการกองทุนเห็นวาเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบเปน

ลายลักษณอักษรโดยเร็ว อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนําเงินลงทุนกลบัเขามาในประเทศในโอกาส

แรกที่กระทําได  

ซื้อและขายคืนหนวยลงทนุ 

   

 

วันทําการซื้อ  : 

ในชวงเสนอขายหนวยลงทนุคร้ังแรก (IPO) ระหวางวันที่ 17-23 มีนาคม 2564 โดยสําหรับวนัทํา

การแรกที่เสนอขายหนวยลงทนุ จะเร่ิมเปดใหบริการตั้งแตเวลา 10.00 น. - 15.30 น. และตั้งแต

วันเสนอขายถัดไป จะเร่ิมตั้งแตเวลาเร่ิมเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 

 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 

 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนุภายหลังเสนอขายคร้ังแรก 

 

 

 

ขอมูลอื่น ๆ 
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วันทําการขายคืน  :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทุกรายทั้งหมดของกองทุนนี้ 

โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั ้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนทุกรายไปยัง

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทําการกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการ  
 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน

ปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย

ลงทุน และราคาหนวยลงทนุ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผูถือหนวย

ลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยเปนไปตาม

เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืน

ใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ 

ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงนิ

อื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

- มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 

- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :  ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุน

รวม และผูประกอบธุรกิจที่เก่ียวของในตางประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/บริหารจดัการดาน วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 

นาย พีรพงศ กิจจาการ ผูจัดการกองทุนฝายลงทุนทางเลือก วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

นาย เขมรัฐ ทรงอยู ผูจัดการกองทุนฝายลงทุนทางเลือก วันที่จดทะเบียนกองทนุ 

ผูสนบัสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แตงตั้งผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทนุสามารถ

สอบถามรายชื่อผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

http://www.ktam.co.th/
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ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือชีช้วน  

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

ขัดแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website : 

www.ktam.co.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทัง้ไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก

การลงทุนซึง่ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตัง้ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง

ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทนุที่เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ ณ วนัที ่12 มีนาคม 2564 แลวดวยความ

ระมัดระวงัในฐานะผูรับผิดชอบในการดาํเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวาขอมูลดงักลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทาํใหผูอ่ืน

สําคัญผิด 

http://www.ktam.co.th/
mailto:callcenter@ktam.co.th
http://www.ktam.co.th/
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 คำอธิบายเพ่ิมเติม  
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความ

เสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต 

ดานตลาด และดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ

ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนนิงานที่

ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ 

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง 

ตํ ่ามากที ่จะไม สามารถชําระหน ี ้ได ตาม

กําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ 

ไดตามกําหนด 

ระดับที ่ต ํ ่ากวานา

ลงทุน 

ตํ่ากวา 

BBB 

ตํ่ากวา 

BBB(tha) 

ตํ่ากวา 

Baa 

ตํ่ากวา 

BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป

ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําใหไมสามารถชําระ

หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวของกับการ

ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 

ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน  

แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
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การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ

การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี 

ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผล

กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด    

ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทนุไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย  

 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)  

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่

ออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุ

เฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี 

portfolio duration ตํ่ากวา 

 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 

(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน

มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security) 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ

ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทนุรวมลงทนุดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่

บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงนิบาทกลับมานอยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทนุใน ชวงที่บาทแข็งและขายทาํกําไร

ในชวงทีบ่าทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนัน้ การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว  
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• อาจปองกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทนุอาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการปองกันความเสีย่งข้ึนอยูกับดุลยพินจิของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่ง

หรือไม 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทนุ หรือเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการลงทุน ซึง่การลงทุนในตราสารอนุพนัธทาํใหมีความเสี่ยงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน 

- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนพุันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งไดทําการปองกัน

ความเสี่ยงไว 

- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานัน้กองทุนอาจตองวางเงนิประกันเร่ิมตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกัน

เพิ่มเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนา

ของกองทุน หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญา

ดังกลาว ทาํใหเกิดการขาดทุนได เปนตน 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน 

ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทนุในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม

นั้น กองทุนดงักลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ

ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทนุดังกลาวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจ

ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจาย

ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ 

ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 


