ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย
จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC

กองทุนเปิดกรุงไทยสมำร์ท อินเวส 3 เดือน1
Krung Thai Smart Invest 3M1 Fund (KTSIV3M1)
กองทุนรวมตรำสำรหนี้
ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงรอบระยะเวลำ 3 เดือน ได้ ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบ
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอ ก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 3 เดือน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท
อินเวส 3 เดือน1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน1 มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.ktam.co.th

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร
อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่ของ
กองทุนรวมตำม National credit
rating scale

ต่ำ
GOV/AAA

สูง
AA,A

BBB

ต่ำกว่ำ BBB

unrated

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

ต่ำ

สูง

ต่ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี

ควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน (SD)

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มำกกว่ำ 5 ปี

ต่ำ

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร
High Issuer
Concentration Risk

ต่ำ
<= 10%

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมำยเหตุ
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
่าธรรมเนี
ค
ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน
่วยลงทุน

สูงสุด่เกิ
ไม น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนกาหนด
ตามที่นายทะเบียนกาหนด

หมำยเหตุ :
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.02%
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (Standard Deviation) คือ 0.08% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ *

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
15 ตุลาคม 2551
อำยุโครงกำร
ไม่กาหนด
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันทาการซือ้ : ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะ
กาหนดวันแจ้งความจานง และเปิดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทาการซื้อขายหน่วย
ลงทุน โดยจะกาหนดวันรับคาสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หรือเอกสาร
แนบของหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการ หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทาการจน ถึงเวลา 15.30
น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อ : ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน : ผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ รอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความจานงล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่กาหนดตามรายละเอียดวันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการจะระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หรือเอกสารแนบของ
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันพร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน
ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
ไม่กาหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า
ไม่กาหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนแต่โดยทั่วไปจะได้รบั เงินภายใน T+1 คือ 1 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th
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รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ-นำมสกุล
คุณกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุศล
คุณชินรัตน์ สังคะคุณ

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำร
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

วันที่เริ่มบริหำรกองทุนรวมนี้
04 กรกฎาคม 2559
04 กรกฎาคม 2559

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 8.04%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถาม
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
www.ktam.co.th

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้
ผู้อื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง
โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
มากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
และฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับกำรลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อั น ดั บ เครดิ ต สู ง ที่ สุ ด มี ค วามเสี่ ย งต่ าที่ สุ ด ที่ จ ะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ามากที่
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ากว่า BBB

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
BBB

ระดับที่น่าลงทุน

ร ะ ดั บ ที่ ต่ า ก ว่ า น่ า
ลงทุน

ความเสี่ย งปานกลางที่จ ะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดาเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตรา
สารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น
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