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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน4 
Krung Thai Smart Invest 6M4 Fund (KTSIV6M4)

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดือน ได้  
ดังน้ัน หากมีปัจจยัลบที่สง่ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษทัจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารสารแห่งหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมี
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
  
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
-  ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพ่ือรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 



 

KTSIV6M4 3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ท่ัวไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

 

 
 
 
 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คำเตือนทีส่ำคญั 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อินเวส 6

เดือน4 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ณ วันที่ 30 มถินุายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย สมารท์ อินเวส 6 เดอืน4  มีการกระจกุตัวของการถือหนว่ยลงทุนของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมี
ความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.ktam.co.th 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าว
ได้ 
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ปัจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญ 
ความเสี่ยงจากการผิดนดัชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 
อันดับความน่าเชื่อถือสว่นใหญ่
ของกองทุนรวมตาม National 
credit rating scale 

    ต่ำ                                     สูง 
GOV/AAA AA,A BBB ต่ำกว่า BBB unrated 

 

หมายเหตุ : แรเงากรณีท่ีกองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์

 
อายุเฉลีย่ของทรัพย์สินที่
ลงทุน 

     ต่ำ                                   สงู 
ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

 
 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

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

 

 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 

 
 

                                                                                          
   High Sector 

Concentration Risk  
     ต่ำ                                                                                       สูง 

< 20% 20-50% 50-80% > 80%

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High issuer  
concentration risk 

 

  ต่ำ                              สูง 

< = 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80% 

 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ 

 

สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามที่นายทะเบียนกำหนด 
หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื -0.09% 
 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.12% ต่อป ี
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จดุขาย คือ - 

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th 

 
ผลการดำเนนิงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
 

 
 
 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)    

วันที่จดทะเบียน 28 มกราคม 2552 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน 
   
 

วันทำการซื้อ : ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยจะ
กำหนดวันแจ้งความจำนง และเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
โดยจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของ
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือ :   ไม่กำหนด 
 
วันทำการขายคืน  : ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทกุๆ รอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ทัง้นี้    
ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องแจง้ความจำนงล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดวนัทำการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดการจะระบุในหนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารแนบของ
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันพรอ้มทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
-  มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน             ไม่กำหนด  
-  จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน   ไม่กำหนด  
-  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ             ไม่กำหนด  
-  จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ        ไม่กำหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  T+1 คือ 1 วันทำการนับตัง้แต่วันถดัจากวนัทำการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกลุ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 
คุณกอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุศล 04 กรกฎาคม 2559 
คุณชินรัตน์ สังคะคุณ 04 กรกฎาคม 2559 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 0.00%
(ปริมาณการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวม) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการ

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th    
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอ่ให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : 
www.ktam.co.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น 
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio 
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า 
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ำที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง
ต ่ำมากที ่จะไม ่สามารถชำระหนี ้ ได ้ตาม
กำหนด

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหน้ี
ได้ตามกำหนด 

ระดับที่ต่ำกว่าน่า
ลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha)

ต่ำกว่า 
Baa

ต่ำกว่า 
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด
ตราสารหน้ีที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
 
ความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่ราคาของตราสารหนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร 
การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหน้ีมากขึ้น 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
 
 


