
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต

บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวยลงทุน

กลุม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2

กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยการลงทุนในกองทุน

ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน ตามสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ที่บริษัทจัดการกําหนด

โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมไดที่ขอมูลอื่นๆ หรือศึกษาเพิ่มเติมไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 1.21 0.44 1.30 5.10

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 1.62 0.74 1.55 2.19

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.04

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.18

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-

investment grade/unrated ไมเกิน 20% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 27/05/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ เวนแตเขา

เง ื ่อนไขเลิกกองทุน

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั้งแต 08/06/65

นาย ศรชัย เตร ียมวรกุล ตั ้งแต 08/06/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index

Value Hedged USD (70%) ปรับดวยตนทุนการปองกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (90%) และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน

เทียบกับเงินบาท (10%) และ

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุนอยกวาเทากับ 1 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใน ชวงระยะเวลา - เวนแต

เขาเงื่อนไขเลิกกองทุน

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : บริษัทจัดการจะไมเปด

เสนอขายหนวยลงทุนภายหลังเสนอขาย

คร ั ้ งแรก

วันทําการขายคืน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู 

ลงทุน : ทุกวันทําการซื ้อขาย /กรณีแบบอัตโนมัติ

โปรดดูเง ื ่อนไขเพิ ่มเติมไดที ่หมายเหตุ

เวลาทําการ : ไมเสนอขายภายหลัง IPO เวลาทําการ : 08.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน เปนไปตาม

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้ (1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา

10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1500

บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ (2) กรณี ณ

วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อ

เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และมูลคาหนวย

ลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 ยังไม เร ียกเก ็บ

รวมคาใชจาย 3.21 0.04

หมายเหตุ : * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) **

บริษัทสงวนสิทธิยังไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน

ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง *** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ไมมี ไมมี

การรับซื ้อคืน ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 1.00 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : * คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว **หากกองทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง *** คาธรรมเนียม

การการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 5.39 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 104.94 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.22 เทา

อายุเฉลี ่ยของตราสารหนี ้ 0 เดือน 6 วัน

Yield to Maturity 0.24

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INSTACC) ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIA

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ขอมูลอื่น ๆ

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี

(1) เม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตอง
เปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ
วันทําการใด หรือ 
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด

ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจาก
วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมต่ํากวารอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุน
เขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว

หมายเหตุ : ขอมูลสวนผลการดําเนินงาน และขอมูลเชิงสถิติ เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี ขอมูลอ่ืนใดนอกจากน้ี เปนขอมูล ณ วันท่ี 8
มิถุนายน 2565

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=476


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต

บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวยลงทุน

กลุม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2

กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยการลงทุนในกองทุน

ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน ตามสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ที่บริษัทจัดการกําหนด

โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมไดที่ขอมูลอื่นๆ หรือศึกษาเพิ่มเติมไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 1.21 0.44 1.30 5.10

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 1.62 0.74 1.55 2.19

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.04

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.18

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-

investment grade/unrated ไมเกิน 20% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 27/05/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ เวนแตเขา

เง ื ่อนไขเลิกกองทุน

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั้งแต 08/06/65

นาย ศรชัย เตร ียมวรกุล ตั ้งแต 08/06/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index

Value Hedged USD (70%) ปรับดวยตนทุนการปองกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (90%) และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน

เทียบกับเงินบาท (10%) และ

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุนอยกวาเทากับ 1 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใน ชวงระยะเวลา - เวนแต

เขาเงื่อนไขเลิกกองทุน

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : บริษัทจัดการจะไมเปด

เสนอขายหนวยลงทุนภายหลังเสนอขาย

คร ั ้ งแรก

วันทําการขายคืน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู 

ลงทุน : ทุกวันทําการซื ้อขาย /กรณีแบบอัตโนมัติ

โปรดดูเง ื ่อนไขเพิ ่มเติมไดที ่หมายเหตุ

เวลาทําการ : ไมเสนอขายภายหลัง IPO เวลาทําการ : 08.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน เปนไปตาม

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้ (1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา

10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1500

บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ (2) กรณี ณ

วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อ

เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และมูลคาหนวย

ลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 ยังไม เร ียกเก ็บ

รวมคาใชจาย 3.21 0.04

หมายเหตุ : * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) **

บริษัทสงวนสิทธิยังไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน

ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง *** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ไมมี ไมมี

การรับซื ้อคืน ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 1.00 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : * คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว **หากกองทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง *** คาธรรมเนียม

การการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 5.39 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 104.94 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.22 เทา

อายุเฉลี ่ยของตราสารหนี ้ 0 เดือน 6 วัน

Yield to Maturity 0.24

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INSTACC) ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIA

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ขอมูลอื่น ๆ

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี

(1) เม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตอง
เปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ
วันทําการใด หรือ 
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด

ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจาก
วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมต่ํากวารอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุน
เขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว

หมายเหตุ : ขอมูลสวนผลการดําเนินงาน และขอมูลเชิงสถิติ เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี ขอมูลอ่ืนใดนอกจากน้ี เปนขอมูล ณ วันท่ี 8
มิถุนายน 2565

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต

บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวยลงทุน

กลุม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2

กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV โดยการลงทุนในกองทุน

ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน ตามสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ที่บริษัทจัดการกําหนด

โปรดดูเงื่อนไขเพิ่มเติมไดที่ขอมูลอื่นๆ หรือศึกษาเพิ่มเติมไดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 1.21 0.44 1.30 5.10

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 1.62 0.74 1.55 2.19

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 5.04

ดัชนีชี ้ว ัด

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 2.18

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-

investment grade/unrated ไมเกิน 20% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 27/05/64

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ เวนแตเขา

เง ื ่อนไขเลิกกองทุน

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั้งแต 08/06/65

นาย ศรชัย เตร ียมวรกุล ตั ้งแต 08/06/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index

Value Hedged USD (70%) ปรับดวยตนทุนการปองกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (90%) และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน

เทียบกับเงินบาท (10%) และ

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุนอยกวาเทากับ 1 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (30%)

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใน ชวงระยะเวลา - เวนแต

เขาเงื่อนไขเลิกกองทุน

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : บริษัทจัดการจะไมเปด

เสนอขายหนวยลงทุนภายหลังเสนอขาย

คร ั ้ งแรก

วันทําการขายคืน : กรณีแบบดุลยพินิจของผู 

ลงทุน : ทุกวันทําการซื ้อขาย /กรณีแบบอัตโนมัติ

โปรดดูเง ื ่อนไขเพิ ่มเติมไดที ่หมายเหตุ

เวลาทําการ : ไมเสนอขายภายหลัง IPO เวลาทําการ : 08.30  14.00

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุน เปนไปตาม

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้ (1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา

10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน

โดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1500

บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ (2) กรณี ณ

วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อ

เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และมูลคาหนวย

ลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 1.07 ยังไม เร ียกเก ็บ

รวมคาใชจาย 3.21 0.04

หมายเหตุ : * เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) **

บริษัทสงวนสิทธิยังไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน

ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง *** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ไมมี ไมมี

การรับซื ้อคืน ไมมี ไมมี

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 1.00 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : * คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว **หากกองทุน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม

เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง *** คาธรรมเนียม

การการโอนหนวยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 5.39 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 104.94 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.22 เทา

อายุเฉลี ่ยของตราสารหนี ้ 0 เดือน 6 วัน

Yield to Maturity 0.24

การลงทุนในกองทุนอื ่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)

ชื ่อกองทุน : กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class INSTACC) ISIN code : IE00B87KCF77

Bloomberg code : PIMINIA

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ขอมูลอื่น ๆ

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เม่ือเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี

(1) เม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตอง
เปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเม่ือมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ
วันทําการใด หรือ 
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด

ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจาก
วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมต่ํากวารอยละ 101 ของมูลคาท่ีตราไว (10 บาท)

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุน
เขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว

หมายเหตุ : ขอมูลสวนผลการดําเนินงาน และขอมูลเชิงสถิติ เปนขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ท้ังน้ี ขอมูลอ่ืนใดนอกจากน้ี เปนขอมูล ณ วันท่ี 8
มิถุนายน 2565

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 22 

Krung Thai Fixed income 22
KTF22 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 www.ktam.co.th
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