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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
ขอมูล ณ วันที่ 08 มิ.ย. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

กลุม MIS

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยจะลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่อยูในระดับ investment grade

รวมถึงตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากทิ่ยูในระดับตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment

grade) และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Unrated)

มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัดยอนหลัง5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th/mutual-

fund-detail-

document.aspx?IdF=532

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนตราสารหนี้ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา

เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/06/65

วันเริ ่มตน class

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 1 ป

ผู จัดการกองทุนรวม

นาง กอบกาญจน เอี ่ยมจิตกุศล ตั ้งแต 15/06/65

นาย ชินรัตน สังคะคุณ ตั้งแต 15/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อใหได

ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบ

เทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซือ้ : เสนอขายระหวางวันที ่9

– 14 มิถุนายน 2565 โดยสําหรับวัน

วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะไมเปดขาย

คืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซื ้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติใหผ ู ถ ือหนวยลงทุน โดยจะ

ทําการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั ้ง

จํานวนของผู ถ ือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน

เปดกรุงไทยตราสารตลาดเง ิน หรือกองทุนรวม

ตลาดเงินอื ่นใดที ่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับ

เปลี ่ยนหนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ ้นสุด

อาย ุโครงการ

เวลาทําการ : 08:30 - 15:30 เวลาทําการ : 08:30 - 15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 500,000.00

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

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

รวมคาใชจาย 2.67 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเปน % ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได ณ วันจด

ทะเบียน ** เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ***บริษัทจัดการ

จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะแจงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในภายหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว โดยในชวง

ระหวางอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ทั้งนี้ จะไม

เกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม ย ังไม เร ียกเก ็บ

หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **การโอนหนวย ตามที่

นายทะเบียนกําหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

เง ินฝากธนาคาร 46

ตั ๋วเงินคลัง 40

บัตรเง ินฝาก 14

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเง ินคลัง ของกระทรวงการคลังประเทศญี ่ป ุ น 40.00

เง ินฝากประจํา DOHA BANK QPSC 070922 18.00

เง ินฝากประจําของ ธนาคาร QATAR NATIONAL BANK MAT 10032022 18.00

บัตรเง ินฝาก CHINA COMMUNICATIONS BANK 14.00

เง ินฝากประจํา BANK OF CHINA 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ ่มเติม

ประมาณการอัตราการรับซื ้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณที่จําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน

ของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตใหลงทุนได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว

2. ประมาณการคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ

3. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว

4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน

การลงทุนมีความเสีย่ง ผูลงทุนควรศกึษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน
ผู นสามารถขอรบัขอมูลเพิม่เติมหรือหนังสือชีช้วน ไดที ่บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน (ถาม)ี

คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั ้งแตจัดตั ้งกองทุนกรณีที ่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา

Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผู ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ นกลับมาที่เงินทุนเริ ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี ่ของการซื ้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ ่ง โดยคานวณจากมูลคาที ่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื ้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี ้ถึงการซื ้อขายหลักทรัพยบอยครั ้งของผู จัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซื ้อขายหลักทรัพยที ่สูง จึงตองพิจารณา

เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื ่อประเมินความคุมคาของการซื ้อขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี ่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบ

กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ ่มขึ ้นเพื ่อชดเชยกับความเสี ่ยงที ่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื ่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี ่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี ้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที ่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี ้วัด ซึ ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผู จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะ

เขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี ่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

นอยกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของ

ตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี ้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมี

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี ้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ ่งคานวณจากดอกเบี้ยที ่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี ่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที ่กองทุนมีการลงทุน และเนื ่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที ่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที ่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

เลขที ่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั ้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

การจัดสรรการลงทุนในผู ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Issuer % NAV

Ministry of Finance of JAPAN 40.0000

Qatar National Bank 18.0000

DOHA BANK 18.0000

Bank of Communications 14.0000

BANK OF CHINA 10.0000

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื ่อถือ(%)

ใ น

ประ เทศ
Nationals International

Gov bond/AAA

AA

A 82

BBB 18

ตํ่ากวา BBB

Unrated/non investment grade

KTFFEA6

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความ

เสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
ขอมูล ณ วันที่ 08 มิ.ย. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

กลุม MIS

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยจะลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่อยูในระดับ investment grade

รวมถึงตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากทิ่ยูในระดับตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment

grade) และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Unrated)

มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัดยอนหลัง5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th/mutual-

fund-detail-

document.aspx?IdF=532

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนตราสารหนี้ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา

เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/06/65

วันเริ ่มตน class

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 1 ป

ผู จัดการกองทุนรวม

นาง กอบกาญจน เอี ่ยมจิตกุศล ตั ้งแต 15/06/65

นาย ชินรัตน สังคะคุณ ตั้งแต 15/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อใหได

ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบ

เทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซือ้ : เสนอขายระหวางวันที ่9

– 14 มิถุนายน 2565 โดยสําหรับวัน

วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะไมเปดขาย

คืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซื ้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติใหผ ู ถ ือหนวยลงทุน โดยจะ

ทําการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั ้ง

จํานวนของผู ถ ือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน

เปดกรุงไทยตราสารตลาดเง ิน หรือกองทุนรวม

ตลาดเงินอื ่นใดที ่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับ

เปลี ่ยนหนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ ้นสุด

อาย ุโครงการ

เวลาทําการ : 08:30 - 15:30 เวลาทําการ : 08:30 - 15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 500,000.00

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

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

รวมคาใชจาย 2.67 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเปน % ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได ณ วันจด

ทะเบียน ** เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ***บริษัทจัดการ

จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะแจงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในภายหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว โดยในชวง

ระหวางอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ทั้งนี้ จะไม

เกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม ย ังไม เร ียกเก ็บ

หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **การโอนหนวย ตามที่

นายทะเบียนกําหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

เง ินฝากธนาคาร 46

ตั ๋วเงินคลัง 40

บัตรเง ินฝาก 14

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเง ินคลัง ของกระทรวงการคลังประเทศญี ่ป ุ น 40.00

เง ินฝากประจํา DOHA BANK QPSC 070922 18.00

เง ินฝากประจําของ ธนาคาร QATAR NATIONAL BANK MAT 10032022 18.00

บัตรเง ินฝาก CHINA COMMUNICATIONS BANK 14.00

เง ินฝากประจํา BANK OF CHINA 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ ่มเติม

ประมาณการอัตราการรับซื ้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณที่จําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน

ของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตใหลงทุนได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว

2. ประมาณการคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ

3. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว

4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน

การลงทุนมีความเสีย่ง ผูลงทุนควรศกึษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน
ผู นสามารถขอรบัขอมูลเพิม่เติมหรือหนังสือชีช้วน ไดที ่บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน (ถาม)ี

คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั ้งแตจัดตั ้งกองทุนกรณีที ่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา

Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผู ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ นกลับมาที่เงินทุนเริ ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี ่ของการซื ้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ ่ง โดยคานวณจากมูลคาที ่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื ้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี ้ถึงการซื ้อขายหลักทรัพยบอยครั ้งของผู จัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซื ้อขายหลักทรัพยที ่สูง จึงตองพิจารณา

เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื ่อประเมินความคุมคาของการซื ้อขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี ่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบ

กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ ่มขึ ้นเพื ่อชดเชยกับความเสี ่ยงที ่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื ่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี ่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี ้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที ่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี ้วัด ซึ ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผู จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะ

เขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี ่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

นอยกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของ

ตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี ้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมี

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี ้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ ่งคานวณจากดอกเบี้ยที ่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี ่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที ่กองทุนมีการลงทุน และเนื ่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที ่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที ่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

เลขที ่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั ้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

การจัดสรรการลงทุนในผู ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Issuer % NAV

Ministry of Finance of JAPAN 40.0000

Qatar National Bank 18.0000

DOHA BANK 18.0000

Bank of Communications 14.0000

BANK OF CHINA 10.0000

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื ่อถือ(%)

ใ น

ประ เทศ
Nationals International

Gov bond/AAA

AA

A 82

BBB 18

ตํ่ากวา BBB

Unrated/non investment grade

KTFFEA6

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความ

เสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
ขอมูล ณ วันที่ 08 มิ.ย. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

กลุม MIS

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยจะลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่อยูในระดับ investment grade

รวมถึงตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากทิ่ยูในระดับตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment

grade) และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Unrated)

มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัดยอนหลัง5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th/mutual-

fund-detail-

document.aspx?IdF=532

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนตราสารหนี้ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา

เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/06/65

วันเริ ่มตน class

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 1 ป

ผู จัดการกองทุนรวม

นาง กอบกาญจน เอี ่ยมจิตกุศล ตั ้งแต 15/06/65

นาย ชินรัตน สังคะคุณ ตั้งแต 15/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อใหได

ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบ

เทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซือ้ : เสนอขายระหวางวันที ่9

– 14 มิถุนายน 2565 โดยสําหรับวัน

วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะไมเปดขาย

คืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซื ้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติใหผ ู ถ ือหนวยลงทุน โดยจะ

ทําการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั ้ง

จํานวนของผู ถ ือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน

เปดกรุงไทยตราสารตลาดเง ิน หรือกองทุนรวม

ตลาดเงินอื ่นใดที ่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับ

เปลี ่ยนหนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ ้นสุด

อาย ุโครงการ

เวลาทําการ : 08:30 - 15:30 เวลาทําการ : 08:30 - 15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 500,000.00

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

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

รวมคาใชจาย 2.67 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเปน % ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได ณ วันจด

ทะเบียน ** เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ***บริษัทจัดการ

จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะแจงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในภายหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว โดยในชวง

ระหวางอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ทั้งนี้ จะไม

เกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม ย ังไม เร ียกเก ็บ

หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **การโอนหนวย ตามที่

นายทะเบียนกําหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

เง ินฝากธนาคาร 46

ตั ๋วเงินคลัง 40

บัตรเง ินฝาก 14

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเง ินคลัง ของกระทรวงการคลังประเทศญี ่ป ุ น 40.00

เง ินฝากประจํา DOHA BANK QPSC 070922 18.00

เง ินฝากประจําของ ธนาคาร QATAR NATIONAL BANK MAT 10032022 18.00

บัตรเง ินฝาก CHINA COMMUNICATIONS BANK 14.00

เง ินฝากประจํา BANK OF CHINA 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ ่มเติม

ประมาณการอัตราการรับซื ้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณที่จําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน

ของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตใหลงทุนได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว

2. ประมาณการคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ

3. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว

4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน

การลงทุนมีความเสีย่ง ผูลงทุนควรศกึษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน
ผู นสามารถขอรบัขอมูลเพิม่เติมหรือหนังสือชีช้วน ไดที ่บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน (ถาม)ี

คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั ้งแตจัดตั ้งกองทุนกรณีที ่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา

Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผู ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ นกลับมาที่เงินทุนเริ ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี ่ของการซื ้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ ่ง โดยคานวณจากมูลคาที ่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื ้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี ้ถึงการซื ้อขายหลักทรัพยบอยครั ้งของผู จัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซื ้อขายหลักทรัพยที ่สูง จึงตองพิจารณา

เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื ่อประเมินความคุมคาของการซื ้อขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี ่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบ

กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ ่มขึ ้นเพื ่อชดเชยกับความเสี ่ยงที ่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื ่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี ่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี ้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที ่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี ้วัด ซึ ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผู จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะ

เขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี ่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

นอยกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของ

ตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี ้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมี

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี ้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ ่งคานวณจากดอกเบี้ยที ่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี ่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที ่กองทุนมีการลงทุน และเนื ่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที ่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที ่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

เลขที ่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั ้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

การจัดสรรการลงทุนในผู ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Issuer % NAV

Ministry of Finance of JAPAN 40.0000

Qatar National Bank 18.0000

DOHA BANK 18.0000

Bank of Communications 14.0000

BANK OF CHINA 10.0000

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื ่อถือ(%)

ใ น

ประ เทศ
Nationals International

Gov bond/AAA

AA

A 82

BBB 18

ตํ่ากวา BBB

Unrated/non investment grade

KTFFEA6

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความ

เสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม

  กองทนุเปดกรงุไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA6 หามขายผูลงทนุรายยอย 

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
ขอมูล ณ วันที่ 08 มิ.ย. 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

กลุม MIS

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

ลงทุนในทรัพยสินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยจะลงทุนใน

ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารการเงิน ที่อยูในระดับ investment grade

รวมถึงตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากทิ่ยูในระดับตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment

grade) และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝากที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Unrated)

มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี ้วัดยอนหลัง5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th/mutual-

fund-detail-

document.aspx?IdF=532

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางตํ่า

กองทุนตราสารหนี้ที่มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา

เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15/06/65

วันเริ ่มตน class

นโยบายการจายเง ินปนผล ไมมี

อายุกองทุน ประมาณ 1 ป

ผู จัดการกองทุนรวม

นาง กอบกาญจน เอี ่ยมจิตกุศล ตั ้งแต 15/06/65

นาย ชินรัตน สังคะคุณ ตั้งแต 15/06/65

ดัชนีชี ้วัด

ไมมี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy and hold เพื่อใหได

ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไมจําเปนตองเปรียบ

เทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซือ้ : เสนอขายระหวางวันที ่9

– 14 มิถุนายน 2565 โดยสําหรับวัน

วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะไมเปดขาย

คืนหนวยลงทุนแตจะดําเนินการรับซื ้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติใหผ ู ถ ือหนวยลงทุน โดยจะ

ทําการสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั ้ง

จํานวนของผู ถ ือหนวยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน

เปดกรุงไทยตราสารตลาดเง ิน หรือกองทุนรวม

ตลาดเงินอื ่นใดที ่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับ

เปลี ่ยนหนวยลงทุน ในวันทําการกอนวันสิ ้นสุด

อาย ุโครงการ

เวลาทําการ : 08:30 - 15:30 เวลาทําการ : 08:30 - 15:30

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 500,000.00

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

ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 2.14 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

รวมคาใชจาย 2.67 ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม

หมายเหตุ * คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเปน % ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายได ณ วันจด

ทะเบียน ** เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) ***บริษัทจัดการ

จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเขาลงทุน โดยบริษัทจัดการ

จะแจงอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในภายหลังจากไดลงทุนเรียบรอยแลว โดยในชวง

ระหวางอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ทั้งนี้ จะไม

เกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การรับซื ้อคืน ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา ย ังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก ยังไม เร ียกเก ็บ ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูรายละเอียดเพิ ่มเติม ย ังไม เร ียกเก ็บ

หมายเหตุ *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **การโอนหนวย ตามที่

นายทะเบียนกําหนด

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

เง ินฝากธนาคาร 46

ตั ๋วเงินคลัง 40

บัตรเง ินฝาก 14

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

ตั ๋วเง ินคลัง ของกระทรวงการคลังประเทศญี ่ป ุ น 40.00

เง ินฝากประจํา DOHA BANK QPSC 070922 18.00

เง ินฝากประจําของ ธนาคาร QATAR NATIONAL BANK MAT 10032022 18.00

บัตรเง ินฝาก CHINA COMMUNICATIONS BANK 14.00

เง ินฝากประจํา BANK OF CHINA 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ ่มเติม

ประมาณการอัตราการรับซื ้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการจะใชดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่ลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดตอเมื่อเปนการดําเนินการภายใตสถานการณที่จําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน

ของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลัก

ทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่สํานักงานฯ อนุญาตใหลงทุนได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว

2. ประมาณการคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ คาใชจายจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ

3. หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสําคัญผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว

4. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน

การลงทุนมีความเสีย่ง ผูลงทุนควรศกึษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน
ผู นสามารถขอรบัขอมูลเพิม่เติมหรือหนังสือชีช้วน ไดที ่บลจ. กรุงไทย จํากัด(มหาชน) และผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน (ถาม)ี

คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั ้งแตจัดตั ้งกองทุนกรณีที ่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดตาสุดในชวงที่NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา

Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผู ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ นกลับมาที่เงินทุนเริ ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี ่ของการซื ้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ ่ง โดยคานวณจากมูลคาที ่ตากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื ้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี ้ถึงการซื ้อขายหลักทรัพยบอยครั ้งของผู จัดการกองทุนและทาใหมีตนทุนการซื ้อขายหลักทรัพยที ่สูง จึงตองพิจารณา

เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื ่อประเมินความคุมคาของการซื ้อขายหลักทรัพยดังกลาว

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี ่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบ

กับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ ่มขึ ้นเพื ่อชดเชยกับความเสี ่ยงที ่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื ่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี ่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี ้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที ่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี ้วัด ซึ ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผู จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะ

เขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี ่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

นอยกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ มหลักทรัพยของ

ตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี ้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมี

อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี ้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ ่งคานวณจากดอกเบี้ยที ่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้ คานวณจากคาเฉลี ่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที ่กองทุนมีการลงทุน และเนื ่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนาไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวาง

กองทุนรวมตราสารหนี้ที ่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที ่ใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

เลขที ่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั ้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ เอน็แฮนซทA6 หามขายผูลงทุนรายยอย

Krung Thai Fixed Income FIF EnhancedA6 Not for Retail Investors
KTFFEA6

การจัดสรรการลงทุนในผู ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Issuer % NAV

Ministry of Finance of JAPAN 40.0000

Qatar National Bank 18.0000

DOHA BANK 18.0000

Bank of Communications 14.0000

BANK OF CHINA 10.0000

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื ่อถือ(%)

ใ น

ประ เทศ
Nationals International

Gov bond/AAA

AA

A 82

BBB 18

ตํ่ากวา BBB

Unrated/non investment grade

KTFFEA6

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความ

เสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม




