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กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6
Krung Thai Global Fixed income 1Y6

(KTGF1Y6)
กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ และกองทุนนี้อาจลงทนุกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจำนวนมาก 

กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนกระจกุตัวของผูอ้อกตราสาร และ/หรือ รายกลุ่มอตุสาหกรรม     
และ/หรือ รายประเทศที่ลงทนุ จึงมีความเสีย่งที่พอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีการกระจกุตัว
ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอาจมีความเสีย่งที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

 ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมี
นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที ่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท    
ตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตำ่กว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน   
(FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับ    
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

 
 กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีคาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(1) กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 III C USD Acc  

วัตถุประสงค์การลงทุน : กองทุนเน้นสร้างรายได้ผ่านช่วงเวลาการลงทุนท่ีกำหนด และคืนเงินต้นเม่ือครบกำหนดอายุกองทุน 
(ท้ังนี้ กองทุนไม่ได้รับประกันเงินต้น) กองทุนมุ่งหมายท่ีจะบรรลุจุดประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ buy-and-maintain ใน     
ตราสารหนี้สกุลเงิน USD ผ่านการพิจารณาความเสี่ยงเชิงรุก ในระยะเวลาการลงทุน 1 ปีนับจากช่วง Initial Offer Period ไป
จนถึงช่วงครบอายุกองทุน 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาค
เอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงาน
รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศท่ีมีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซ่ึง
อาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึง ประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

อายุกองทุน : ประมาณ 1 ปี 
 
ISIN: HK0000610847 

 
คุณสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 
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เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และเหมาะสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี) 
ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่
ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นการไดร้ับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินตน้ให้อยู่ครบ 
-  ผู้ลงทุนที่ตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี  
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คำเตือนท่ีสำคัญ 
 กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็น  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกท้ัง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย
ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง กองทุน
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่า 
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 
 กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน เหมาะกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเม่ือมีความเข้าใจความเสี่ยง
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
 กองทุนรวมนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

หมายเหตุ: แรเงากรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 
 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุนเท่านั้น  
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว 

High Sector 
Concentration Risk 

               ต่ำ                                   สูง
 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

 
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุนเท่านั้น ซ่ึงกองทุนนี้อาจมีการกระจุกตัวในหมวดธนาคาร 

High Country 
Concentration Risk 

                ต่ำ                                    สูง
 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการพอร์ตการลงทุนเท่านั้น ซ่ึงกองทุนนี้อาจมีการกระจุกตัวในประเทศจีน 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมด/เกือบท้ังหมด  
 

 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของ
กองทุนรวมตาม International credit 
rating scale  

  ต่ำ                                                                                    สูง    

AAA AA,A BBB ต่ำกว่า BBB unrated 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
      ต่ำ                                                                                                สูง                

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ป ี 3 ปี ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ปี 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

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

High Issuer  
Concentration Risk 

 

      ต่ำ                   สูง 
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

การป้องกันความเสี่ยง fx      ต่ำ                           สูง 
ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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รายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 III (C USD Acc) 

Model Portfolios 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ : 
เป็นข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนต่างประเทศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bloomberg, Invesco, data as of 17 August 2020.   
1 The highest credit rating among Moody’s, S&P and Fitch is used.
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หมายเหตุ 
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) 
 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย(1)  1.00 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(1)   1.00 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
 
 
 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) : ไม่ม ีเน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนทีค่าดหวังตามระยะเวลาที่กําหนด จึงไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
* คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี https://www.aimc.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนินงานในอดีต

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
อายุโครงการ อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกนิ 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัด

จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ตราสาร และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือกองทุนปลายทางที ่กองทุนลงทุน 
เปลี่ยนแปลงวันชำระเงินคืนและ/หรือเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุ หรือกรณีที่กองทุนเปิด
กรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6 ได้รับผลกระทบจากการชำระเงินคืนจากตราสาร และ/หรือ
ทรัพยสิน และ/หรือกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถ
คาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินไป
ลงทุนในประเทศนั ้นๆ อาทิเช่น การเปลี ่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือ
เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงิน
ออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซ่ึงอาจมีผลกระทบทำ
ให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจ
ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งจะ  
ทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปี 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำ
เงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุน
กลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทำได้ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทำการซ้ือ  : 
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2563 โดยสำหรับ  
วันทำการแรกที่เสนอขายหน่วยลงทุน จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น. และ
ตั้งแต่วันเสนอขายถัดไป จะเริ่มตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งแรก :   1,000 บาท 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายครั้งแรก 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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วันทำการขายคืน  :  
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทั้งหมดของกองทุน
นี้ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ ้นสุดอายุ
โครงการ  
 

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวม
ตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติด
ประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
- มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน : ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน : ไม่กำหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม  
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ-นามสกลุ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 
นาย พีรพงศ์ กจิจาการ วันที่จดทะเบียนกองทุน 
นาย เขมรัฐ ทรงอยู่ วันที่จดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการ 
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ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

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

ธุรกรรมที่อาจกอ่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : 
www.ktam.co.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหนว่ยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจาก
การลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัตจิัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิด้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกตอ้งของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายน้ัน 
ทั้งน้ี บริษทัจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทำใหผู้้อื่น
สำคัญผิด 
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 คำอธิบายเพิ่มเติม  
ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารหน้ีที่มีความเสี่ยงสงู (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทนุในตราสารหน้ีทีม่ีความ
เส่ียงสูง เช่น ตราสารหน้ี Non-Investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหน้ีดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต 
ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 
 

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 ่ำมากท ี ่จะไม ่สามารถชำระหนี ้ ได ้ตาม
กำหนด

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหน้ี 
ได้ตามกำหนด 

ระดับที ่ต ่ำกว ่าน่า
ลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha)

ต่ำกว่า 
Baa

ต่ำกว่า 
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

 
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระ
หนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน  
แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก
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การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี 
ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด    
ตราสารหน้ีที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย  
 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี 
portfolio duration ต่ำกว่า 
 
ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ
ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)หมายถงึ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงทีเ่งินบาทอ่อน แตข่ายทำกำไรในชว่งที่
บาทแขง็ กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเปน็
เครื่องมอืสำคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว  
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 อาจป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่จะป้องกันความเส่ียง
หรือไม ่

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึง่การลงทุนในตราสารอนุพันธท์ำใหม้ีความเส่ียงที่แตกต่างหรอืมากกว่าหลักทรพัยท์ั่วไป เช่น 
- ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึง่ได้ทำการป้องกัน
ความเส่ียงไว ้
- ในการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าน้ันกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกัน
เพิ่มเติมโดยจะทราบกอ่นล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคล่ือนไหวไปในทศิทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญา
ดังกล่าว ทำให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบตอ่การดำเนินงาน 
ฐานะทางการเงนิ หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
 
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบตอ่
ประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
 
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่าย
ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทน้ี 
ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
 
 
 


