ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟนด
Krung Thai Selective Equity Fund (KTSE)
กองทุนรวมตราสารทุน
ไมมกี ารลงทุนในตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
บริ ษ ั ท จั ด การมี น โยบายที ่ จ ะเน น ลงทุ น ในหุ น ที ่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แห ง ประเทศไทยที่มี
ปจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย
และทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
บริษัทจะลงทุนในตราสารทุน จํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย ซึ่งคิดเปนอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุนอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง พรอมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) และ
ตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structure Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ
อิควิตี้ ฟนด เมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทุนเปดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได
• ในกรณีที่กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟนด ไมสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดตามที่สํานักงานกํ าหนด
ผูลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่มีคําสั่งไว
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัท
แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่ง
ดังกลาวได

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)
กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ่า

สูง

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 0.25
0.25
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 0.25
ยังไมเรียกเก็บ(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาว รวมภาษีมลู คาเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี), สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
ในกรณีที่จะคิดคาธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทํา
การของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ
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ผลการดําเนินงานในอดีต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -46.59%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.77% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

จาย
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

22 ตุลาคม 2546
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+3 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
นายยืนยง เทพจํานงค

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

ผูจัดการกองทุนหลัก/

5 มิถุนายน 2561

ฝายลงทุนตราสารทุน
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 395.92%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
• ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
• ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
• ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
• บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
KTSE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ฟนนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ฟนนั ซา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารออมสิน
บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพยหยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
ขอมูลการจายเงินปนผล 5 ครั้งลาสุด
วันที่จาย
อัตราตอหนวย (บาท)
ขอมูลอื่นๆ

25 กรกฎาคม 2560
25 ตุลาคม 2560
16 กุมภาพันธ 2561
30 เมษายน 2562
22 กรกฎาคม 2562

0.25
0.50
0.25
0.20
0.25

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก
เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดับที่ตํ่ากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่า
มากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี ่ ย งตํ ่ า ที ่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี ้ ไ ด ต าม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากว่า

ตํ่ากว่า

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี ่ ย งสู ง ที ่ จ ะไม ส ามารถชํ า ระหนี ้ ไ ดตาม
กําหนด

BBB(tha)

Baa

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการ
เงิน หรือผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
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