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กองทุนเปดกรุงไทยสุขใจ
Krung Thai Suk Jai Fund (KTSUK)
(ชนิดสะสมมูลคา : KTSUK-A)
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและ
ตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน
ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่ น กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งอยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม
สามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมถึงกองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนา
แฝง (Structured Note) ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และ/หรือตราสารที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แตจะไมลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities)
อยางไรก็ตาม กองทุนมิไดรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนที่ลดลงต่ํากวาอัตราผลตอบแทนของเกณฑชี้วัด โดย
ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเปนการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปขึ้นไป)

กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาทีล่ งทุน
และทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปขึ้นไป) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ

x อั ต ราผลตอบแทนที่ ใ ช เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ของกองทุ น เกิ ด จากการจั ด ทํ า แบบจํ า ลองการลงทุ น ย อ นหลั ง 7 ป ซึ่ ง กองทุ น มิ ไ ด รั บ ประกั น
ผลตอบแทนดังกลาว และผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนติดลบหรือนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเปนตัวชี้วัดได
x กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง และหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง
x กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําใหกองทุนนี้มีความ
เสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข า
ใจความเสี่ ย งของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า และควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
x เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน
(spot price) ของสินคา/ตัวแปร
x เนื่องจากกองทุนเปดกรุงไทยสุขใจ อาจมีการลงทุนในตางประเทศบางสวนไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุ ทธิของกองทุน
กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน
x การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน
ทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
x มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนแตละชนิด
x กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดสะสมมูลคา ชนิดจายเงินปนผล ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู
ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด
x กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดไมจํากัดอัตราสวน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจัด
ใหมีระบบงานที่ปองกันธุ รกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้ง
กองทุ น รวมต น ทางและกองทุ น รวมปลายทาง โดยผู ถื อ หน ว ยลงทุ น สามารถสอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ บ ริ ษั ท จั ด การ หรื อ
www.ktam.co.th
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ต่ํา
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

สูง
> 25%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ต่าํ

สูง

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสาร
High Issuer
Concentration Risk

ต่ํา
<= 10%

สูง
10%-20% 20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ : เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน
บาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน
***สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย(1) (2)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)
- กรณีถือครองหนวยลงทุนนอยกวา 1 ป
- กรณีถือครองหนวยลงทุนตั้งแต 1 ปขึ้นไป
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) (3) (5)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1) (3) (5)
- กรณีถือครองหนวยลงทุนนอยกวา 1 ป
- กรณีถือครองหนวยลงทุนตั้งแต 1 ปขึ้นไป
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซือ้ หรือขาย
หลักทรัพยเมือ่ มีการสัง่ ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน(1) (4)

สูงสุดไมเกิน
2.14

เก็บจริง
0.2675

2.14
2.14
2.14

0.2675
ไมเรียกเก็บ
0.2675

2.14
2.14

0.2675
ไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
0.535
ไมเรียกเก็บ
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หมายเหตุ :
*คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
**สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซือ้ คืน การสับเปลีย่ น คาธรรมเนียม และคาใชจายที่
เกีย่ วของกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษทั จัดการจะแจงใหผู
ลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษทั จัดการ
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษท
ั จัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้าํ ซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทาง
กําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมกี ารเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหนวยลงทุน
จากกองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน
(3) บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจี่ ะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทย
สุขใจ เวนแตในกรณีที่ผถู ือหนวยลงทุนปฏิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาว
(4) คาใชจายในการซือ
้ ขายหลักทรัพยจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปน
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสัง่ ซื้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมือ่ สัง่ ซื้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย
(5) บริษท
ั จัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับผูลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนระหวางกลุมกองทุน มั่ง-มี-ศรี-สุข โดยมีผลตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เปนตนไป
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ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

หมายเหตุ
เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพยสิน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพยสิน
ทางเลือก หรือทรัพยสินอื่นใดที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด ซึ่งผูจัดการกองทุนจะมีการปรับสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยตางๆเพื่อใหมี
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดหวังที่เหมาะสมกั บสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการไดจัดทําแบบจําลองการลงทุนยอนหลัง 7 ป โดย
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเขาลงทุนอาจมีคาสหสัมพันธ (Correlation) ใกลเคียงศูนยหรือติดลบ ทําใหการเคลื่อนไหวของราคา
สินทรัพยไมไดสอดคลองกันในทุกขณะ กองทุนจึงใชอัตราผลตอบแทนรอยละ 3 ตอป เปนตัวชี้วัด อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช
เปนตัวชี้วัดขางตน เปนเพียงการกําหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทําแบบจําลองการลงทุนยอนหลัง 7 ป ซึ่ งกองทุนมิได
รับประกันผลตอบแทนดังกลาว ทั้งนี้ มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน อาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น
ผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนนอยกวาหรือมากกวาอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเปนตัวชี้วัดได โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเปน
การลงทุนในระยะกลาง-ยาว

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -1.66%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 1.33% ตอป
*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Conservative Allocation
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

ไมจาย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

29 มีนาคม 2561
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 12.00 น.
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มใิ ชวันทําการซื้อขายเพิ่มเติม ในกรณีที่
กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนปลายทาง
หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 12.00 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน
: ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน
หนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงิน T+5 วันทําการนับ
จากวันคํานวณ NAV หรือ T+6 คือ 6 วันทําการหลังจากวัน
ทําการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th

KTSUK-A

9

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหาร
บริหารจัดการดาน
กองทุนรวมนี้
นายสมชัย อมรธรรม
ผูจัดการกองทุนหลัก,
29 มีนาคม 2561
ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
นาย พีรพงศ กิจจาการ
ผูจัดการกองทุนหลัก,
29 มีนาคม 2561
ฝายลงทุนทางเลือก
นาย อภิวัฒน นาประทานสุข
ผูจัดการกองทุนหลัก,
3 สิงหาคม 2561
ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
นาย เขมรัฐ ทรงอยู
ผูจัดการกองทุนหลัก,
28 กันยายน 2561
ฝายลงทุนทางเลือก
อัตราสวนหมุนเวียนการ
เทากับ 58.35%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซือ้ ขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
บริษทั จัดการอาจแตงตัง้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
หรือรับซื้อคืน
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน 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
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษทั จัดการไดไม
ขัดแยงทางผลประโยชน
จํากัดอัตราสวน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมรี ะบบงานที่ปอ งกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมกี ารลงทุนในกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หนวยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถดู
รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : 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 21 สิงหาคม
2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไม
เปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
KTSUK-A
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อื่น ๆ
ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ชื่อกองทุน
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
8 มกราคม 2557
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ
ไมกําหนด
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศที่เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้ เงิน
ฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารแหงหนี้ที่มีคุณภาพ
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ/หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือเห็นชอบใหลงทุนได เปนตน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อใหอายุเฉลี่ยของพอรต (Portfolio Duration) อยูระหวาง 1 ถึง
3 ปโดยประมาณ อยางไรก็ตามอายุเฉลี่ยของพอรต (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจ
ไมอยูระหวาง 1 ถึง 3 ป ไดในบางกรณี เชน ในชวงระยะระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ
30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวงระยะเวลากอนเลิก
โครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุนเปนจํานวนมาก เปนตน
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70.00%
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยูใน
ระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ป 30.00%
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ( ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะ
เดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ)
คาธรรมเนียมการจัดการ: ไมเกิน 0.8025
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน: ไมเกิน 0.077575
คาธรรมเนียมนายทะเบียน: ไมเกิน 0.214
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหนี้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับการ
ลงทุน

ร ะ ดั บ ที่ น า
ลงทุน

ระดับที่ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่
จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อั น ดั บ เครดิ ต รองลงมาและถื อ ว า มี ค วาม
เสี่ยงต่ํามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ย งต่ํ า ที่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชํ าระ
หนี้ไดตามกําหนด

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ย งสูง ที่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี้ได
ตามกําหนด
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมไดใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงทีเ่ งินบาทออน แตขายทํา
กําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาทแข็งและขายทํา
กําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน
เครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
x อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน
เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษทั จัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แต
ในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค วบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไม
สามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอ
มูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
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- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสทิ ธิภายในเวลาทีก่ ําหนด ทําใหตอ งจายคาธรรมเนียมไป
โดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีทเี่ ปนการขายสิทธิในการซื้อ
(short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมขี อจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลีย่ นแปลงไปไดโดยไมมี
เพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีท่ ําใหมูลคาของสัญญา
สวอปมีผลขาดทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึง่ การ
ลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสี่ยงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป เชน
- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซงึ่ ไดทําการปองกัน
ความเสี่ยงไว
- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพิม่ เติม
โดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน
หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปด สถานะของสัญญาดังกลาว ทําให
เกิดการขาดทุนได เปนตน
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจายผลตอบแทนในการลงทุนโดย
อางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสิ นคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
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