ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุนระยะยาว
Krung Thai Selective Long-Term Equity Fund (KTSE-LTF)
(ชนิด LTF : KTSE-LTF-L)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสีย่ งตางประเทศ

สําหรับหนวยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทุนชนิดนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
การลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุนทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิ ตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดย
กองทุนจะเนนการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห และ
คัดเลือกหุนที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับนํ้าหนักการลงทุนในหุนแตละตัวใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละชวง
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตจะไมลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted
Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 กองทุนนี้เหมาะสมกับเงินที่สามารถลงทุนไดมีระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏิทนิ และควรเปนนักลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปน
ประกันได กรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
• ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับ
ภายในกําหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหนวยลงทุน
กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ทั้งนี้ เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
ครองหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสอบถามและขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี)
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน ทรัพยสิน
ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใต
ความรับผิดตอบุคคลภายนอกอย
างเทา่ยเทีงของกองทุ
ยมกัน
แผนภาพแสดงตํ
าแหนงความเสี
นรวม
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุน
แตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิด LTF และ ชนิดจายเงินปนผล ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหนวยลงทุน
ในแตละชนิดเพื่อพิจารณากอนตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

ตํ่า

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer Concentration Risk

High Sector Concentration Risk

ตํ่า
<= 10%

สูง
10%-20% 20%-50%

ตํ่า
< 20%

50%-80%

>80%

สูง
20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

*คุณสามารถดูขอมูลเพิม่ เติมไดที่ www.ktam.co.th
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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
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา (1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก (1)
(1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทจัดการ
(2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวของ บลจ.อื่น

สูงสุด
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00
ไมเกิน 3.00

เก็บจริง
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ

ไมเกิน 3.00

ยังไมเรียกเก็บ

เรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
ยังไมเรียกเก็บ เวนแตกรณี
- ไมเกิน 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวัน สับเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น จะ
เรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ
ทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทตอรายการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูคา ธรรมเนียม
ยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/
หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
KTSE-LTF-L
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -46.72%
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.42% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th

KTSE-LTF-L

7

KTSE-LTF-L

8

ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

จาย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

22 ธันวาคม 2559
ไมกําหนด
** บริษัทจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทุนชนิดนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป**
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

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

คุณ ยืนยง เทพจํานงค

ผูจัดการกองทุนหลัก
5 มิถุนายน 2561
ฝายลงทุนตราสารทุน
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 398.99%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชี้ชวน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
รองเรียน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
KTSE-LTF-L
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ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
ขอมูลอื่นๆ

ขอมูลการจายเงินปนผล 5 ครั้งลาสุด
วันที่จาย
อัตราตอหนวย (บาท)
6 พฤศจิกายน 2562

0.20

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

KTSE-LTF-L
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า
กวานาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการหากําไรของบริษัท อาจเปนเหตุใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
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ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผัน
ผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมี
ความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจาย
คาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขาย
สิทธิในการซื้อ (short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคา
ของสัญญา สวอปมีผลขาดทุน
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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ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุนระยะยาว
Krung Thai Selective Long-Term Equity Fund (KTSE-LTF)
(ชนิดจายเงินปนผล : KTSE-LTF-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสีย่ งตางประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวชนิดจายเงินปนผล ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
KTSE-LTF-D
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุนทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิ ตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนตน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดย
กองทุนจะเนนการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผูจัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห และ
คัดเลือกหุนที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับนํ้าหนักการลงทุนในหุนแตละตัวใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในแตละชวง
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง แตจะไมลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted
Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 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
• สําหรับหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใชดุลย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
• การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวยลงทุน ทรัพยสิน
ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
• มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุน
แตละชนิด
• กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิด LTF และ ชนิดจายเงินปนผล ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหนวยลงทุน
ในแตละชนิดเพื่อพิจารณากอนตัดสินใจลงทุน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลีย่ รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

หมายเหตุ : คา SD ที่แสดงขางตน เปนคา SD ของหนวยลงทุนชนิด KTSE-LTF-L

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer Concentration Risk

High Sector Concentration Risk

ตํ่า
<= 10%

สูง
10%-20% 20%-50%

ตํ่า
< 20%

50%-80%

>80%

สูง
20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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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)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา(1)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก(1)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดใน
โครงการ (Exit Fee) (2)
คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย

อัตราตามโครงการ
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
ยังไมเรียกเก็บ
ไมเกิน 3.00

ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ไมเกิน 3.00
ยังไมเรียกเก็บ
ไมเกิน 3.00

ยังไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูล งทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษทั
จัดการจะแจงใหผลู งทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษทั จัดการ
(2)
บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ เงือ่ นไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ
(Exit Fee) ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 100.00%
กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ N/A
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.42% ตอป
หมายเหตุ : คา SD ที่แสดงขางตน เปนคา SD ของหนวยลงทุนชนิด KTSE-LTF-L

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

จาย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

22 ธันวาคม 2559
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งแรก : 500 บาท
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อครั้งถัดไป : 500 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

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

คุณ ยืนยง เทพจํานงค

ผูจัดการกองทุนหลัก
5 มิถุนายน 2561
ฝายลงทุนตราสารทุน
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 398.99%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผูสนับสนุนการขาย
ผูสนใจลงทุนสามารถติดตอไดที่ บลจ.กรุงไทย เทานัน้
หรือรับซื้อคืน
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
 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)
ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
นาเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
ระดับการ
ลงทุน

ระดับที่นา
ลงทุน

ระดั บ ที ่ ต ํ ่ า
กวานาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ตํ่ามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ตํ่ากวา
BBB

ตํ่ากวา
BBB(tha)

ตํ่ากวา
Baa

ตํ่ากวา
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการหากําไรของบริษัท อาจเปนเหตุใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
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ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผัน
ผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมี
ความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจาย
คาธรรมเนียมไปโดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขาย
สิทธิในการซื้อ (short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคา
ของสัญญา สวอปมีผลขาดทุน
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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