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กองทุนนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
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คาธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน
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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินทั้งในและตางประเทศที่เกีย่ วของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ
โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงอยูระหวางการกระจายการถือหนวยลงทุนหรือเปดเสนอขายครัง้ แรก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอ ยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หลักทรัพยและตราสารดังกลาว ไดแก
1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และหรือ ตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทรัสตหรือกองอสังหาริมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (Foreign REIT) และ
หรือทรัสตหรือการจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต หรือรูปอื่นใด ซึง่ มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย
2. หนวยลงทุนของกองทุนโครงสรางพื้นฐานทั้งในและตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เนน
ลงทุนในกองทุนโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือทรัสตหรือการจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต หรือรูปอื่นใด ซึง่ มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนใน
ลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
3. หุนของบริษทั ที่จดทะเบียนที่อยูภายใตกลุม อุตสาหกรรม หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และหรือ
โครงสรางพื้นฐาน และ/หรือตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาว หรือที่มีผลตอบแทนอางอิงกับหุน /กลุม
หุน ที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และหรือโครงสรางพื้นฐาน ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.
เห็นชอบใหลงทุนได
ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
(REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle
investment) และกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื่นภายใตบริษทั จัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก รวมทั้งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ทีเ่ สนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไม
ขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง สัญ ญาซื้ อ ขายลว งหน า (Derivatives) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย ง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 กองทุนนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ตองการโอกาสในการรับผลตอบแทนทีด่ ีจากการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินทั้งในและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและ
ทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกี วาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
x การแบงชนิดหนวยลงทุน มิไดทําใหความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีตอบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหนวย
ลงทุน ทรัพยสนิ ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยูภายใตความรับผิดตอบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมกัน
x มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาเทากันหรือแตกตางกันได โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนแตละชนิด
x กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดจายเงินปนผล ชนิดสะสมมูลคา ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และ
ชนิดผูลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหนวยลงทุนภายในกองทุนนี้ได
x กองทุนรวมนี้มนี โยบายลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสราง
พื้นฐาน จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม
ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
x กองทุนรวมนี้มนี โยบายการลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวา
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทัว่ ไป
x ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) อาจไมเทากับความเคลือ่ นไหว
ของราคาปจจุบนั (spot price) ของสินคาหรือตัวแปรดังกลาว
x กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูก ับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึง
อาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรบั เงิน
คืนต่ํากวาเงินลงทุนเรื่มแรกได อีกทัง้ การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดย
ทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
x เนื่องจากกองทุนรวมนี้ อาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน
อัตราดอกเบีย้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกีย่ วกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือ
ขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
x กองทุนเปดนีอ้ าจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยูภายใตการบริหารของบริษทั จัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมรี ะบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ดังกลาว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

ต่ํา

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

*กรณีกองจัดตัง้ ไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตัง้ กองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ต่ํา

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสาร
High Issuer
Concentration Risk

ต่ํา
<= 10%

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
KT-PIF-D
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
*** หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน
บาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

ไมเกิน 2.00
ไมเกิน 2.00
ไมเกิน 2.00
ไมเกิน 2.00
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

1.00
ยังไมเรียกเก็บ
1.00
ยังไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวในแตละชนิดหนวย
ลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
KT-PIF-D
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(2)

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดกรุงไทย พร็อพ
เพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิ้ลเวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฎิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
กําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว
(3)
บริษัทเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17
เมษายน 2562 เปนตนไป
(4)
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุน ปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทาง
กําหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจาก
กองทุนตนทางเพิ่มเติมอีก เปนตน

KT-PIF-D

8

ผลการดําเนินงานในอดีต
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -6.39%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 4.88% ตอป
*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund - Thai
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน

จาย ตามดุลยพินิจ
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

29 กรกฎาคม 2559
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น.
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทกุ วันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน แต
โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํา
รายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ตําแหนง/
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
บริหารจัดการดาน
รวมนี้
คุณพีรพงศ กิจจาการ
29 กรกฎาคม 2559
ผูจัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนในตราสารทางเลือก
คุณเขมรัฐ ทรงอยู
28 กันยายน 2561
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 63.57%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซือ้ ขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ชื่อ-นามสกุล
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ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ขอมูลอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตัง้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน 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
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษทั จัดการไดใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปอ งกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจดั การ
กองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและ
กองทุนรวมปลายทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th
ขอมูลการจายเงินปนผล 4 ครัง้ ลาสุด
วันที่จาย
อัตราตอหนวย (บาท)
03 กรกฎาคม 2562
0.47
07 มีนาคม 2562
0.50
16 ตุลาคม 2561
0.30
06 มิถุนายน 2561
0.10

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวของกับกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
กองทุนมีนโยบายมุงลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนโครงสรางพื้นฐาน ทําใหอาจ
ไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน เปนพิเศษ เชน ความเสี่ยงจากความ
ผันแปรของคาเชาและอัตราการเชา การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ คาเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผานไป และการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย เปนตน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration Risk) ทําใหอาจมีความผันผวนมากกวาการลงทุน
ที่กระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมจํานวนมากกวา
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย หรือทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่
อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ
ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว และเปนความเสี่ยงที่
บริษัทผูออกตราสารไมสามารถควบคุมได
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมได
ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่ง
จะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง
ต่ํามากที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้
ไดตามกําหนด

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม
กําหนด

ระดับที่นาลงทุน

ระดั บ ที่ ต่ํ า กว า น า
ลงทุน
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบ
กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปล
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหน าเพื่อป องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผั น ผวน
(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน
มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security)
นอกจากนั้น ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไป
โดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการ ซื้อ
(short call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมี
เพดานสูงสุด
- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ทํา
ใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของสัญญา
สวอปมีผลขาดทุน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุน
เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํา ธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ ยงตา งๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตใน
ภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไม
สามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอ
มูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า แฝง (Structured Note) โดยเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
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มีการจายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสาร
ประเภทนี้ ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน
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