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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund (KTFIX-1Y3Y)

กองทุนรวมตราสารหนี้
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

หนังสือชี้ชวนสว่นสรปุข้อมลูสาํคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :  
ได้รบัการรบัรอง CAC 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้

 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้
ลงทุนได้ เป็นต้น  
 

กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี
โดยประมาณ  
 

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ํากว่าหุ้นได้ 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกับใคร 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมคีวามเสีย่งจากความผันผวนของราคาต่ํา 

เน่ืองจากกองทุนรวมน้ีไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 
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หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ท่ัวไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ NAV 
 

 

 

 

 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

 แผนภาพแสดงตําแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

คําเตือนทีส่ําคญั 
 กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ดังนั้น จึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน 
 กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ีสภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหน้ีได้ในเวลาที่ต้องการหรอืใน

ราคาที่เหมาะสม 
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดยผู้ลงทุนควรตดิต่อ

บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัท

จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรอืหยุดรบัคําส่ังดังกล่าว
ได้ 
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<= 10%    10%-20%   20%-50%   50%-80% >80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th

ความเสี่ยงจากการผิดนดัชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร 
 

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

 
 
หมายเหต:ุ แรเงากรณีทีก่องทนุลงทุนในอันดบัความน่าเชื่อถอื (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์  

 

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

                                       ต่ํา                                                                                                          สูง          
 

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

                                    ต่ํา                                                                                                          สูง         
 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 
 
 
 
 

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

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

High Issuer 
Concentration Risk 

อันดับความน่าเชื่อถอืส่วน
ใหญ่ของกองทนุรวมตาม 
National credit rating 
scale 

อายุเฉลีย่ของ
ทรัพยส์ินที่ลงทนุ 

ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD) 

ต่ํา                                                                                                        สูง 

High Sector 
Concentration Risk 

ต่ํา                                                                                                        สูง 
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หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี website : www.ktam.co.th 
 

สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
*** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนยีมการขาย  1.00 ยังไมเ่รียกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืน  1.00 ยังไมเ่รียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า 1.00 ยังไมเ่รียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 1.00 ยังไมเ่รียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนยีมการซ้ือขายหลักทรพัย ์ 1.00 ยังไมเ่รียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนกาํหนด 
ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหนว่ยลงทนุ ตามที่นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนกาํหนด 

 

หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
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*ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) มีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันท่ี 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
 

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื -1.72% 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.69% ต่อป ี
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ Mid Term General Bond 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต
 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน 8 มกราคม 2557 
อายุโครงการ ไม่กําหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทําการซื้อ   
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษทัจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งแรก :   ไม่กําหนด 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งถัดไป :   ไม่กําหนด 
 
วันทําการขายคืน  :  
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวันทําการ ในระหว่างเวลาเริม่เปิดทําการ - 15.30 น.  
-  มูลค่าขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน        :      ไม่กาํหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :   ไม่กําหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า     :    ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า   :    ไม่กําหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :    ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถดัจากวนัทําการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนแต่โดยทั่วไปจะได้รบัเงินภายใน T+1 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th      
รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง/ 

บริหารจัดการด้าน
วันที่เร่ิมบริหารกองทุน

รวมน้ี
คุณกุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชยั ผู้จัดการกองทุนหลักตราสารหนี ้ 17 กุมภาพันธ์ 2557 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 119.73% 
(ปริมาณการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวม) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตง่ตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เช่น 
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตรา
สารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio 
duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ตํ่ากว่า 
 

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

ระดับการ
ลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่น่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงตํ่าที่สุดที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความ
เสี ่ยงตํ ่ามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระ
หนี้ได้ตามกําหนด 

ระดับที่ตํ่ากว่า
น่าลงทุน 

ตํ่ากว่า 
BBB 

ตํ่ากว่า 
BBB(tha) ตํ่ากว่า Baa ตํ่ากว่า 

BBB
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตามกําหนด 

 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตรา
สารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย  
 
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวน
มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)  
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมน้ัน กองทนุ
ดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 


