ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :
ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50
Krung Thai SET50 Fund : KT-SET50
(ชนิดสะสมมูลค่า : KT-SET50-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจาก
การเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี
ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไร
ก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามดํารงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย)
เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (tracking error) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index
tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ลงทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สิน
ทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิด
 กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้
 กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควร
ลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การ
ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (future price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (spot price) ของ
สินค้า/ตัวแปรดังกล่าว
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ต่ํา

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ํา

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
High Issuer
Concentration Risk

ต่ํา
<= 10%

สูง
10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (1) (2)
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการสัง่ ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน(3)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 3.00

ปัจจุบัน
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 3.00
ไม่เกิน 3.00

ยังไม่เรียกเก็บ
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 0.50

0.10

ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามอัตราทีส่ ถาบันการเงินกําหนด

หมายเหตุ : อั ต ราข้ า งต้ น เป็ น อั ต ราที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทํ า นองเดี ย วกั น และสามารถดู
ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดกรุงไทย
SET50 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
KT-SET50-A
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -12.36%
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 10.90% ต่อปี
*กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error:TE) คือ 0.37% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ SET 50 Index Fund
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

https://www.aimc.or.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่จ่ายเงินปันผล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

30 พฤษภาคม 2560
ไม่กําหนด
วันทําการซื้อ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไม่กําหนด
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด
- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไม่กําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 3 วันทําการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (T+3)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.ktam.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณชนัต คงพัฒนสิริ

ตําแหน่ง/
บริหารจัดการด้าน
ผู้จัดการกองทุนหลัก
งานลงทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
26 กันยายน 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 37.61%
ของกองทุนรวม (PTR)
(ปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผู้สนับสนุนการขาย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชือ่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ
และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ํามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ต่ํากว่า
BBB

ต่ํากว่า
BBB

ต่ํากว่า
BBB(tha)

ต่ํากว่า BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดั บ ที่ ต่ํ า กว่ า น่ า
ลงทุน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีความ
เสี่ยงแตกต่างตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์
อ้างอิง (underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ภายในเวลาที่ผู้ขายสัญญา (short position) กําหนด
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โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อน
เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป
ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดย
ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ
ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (short
call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด
สัญญาฟิวเจอร์/สัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อถึง
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ กล่าวคือเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้น
อาจจะทําให้เกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทําให้
เกิดกําไรหรือมีผลขาดทุน ผู้ขายก็ต้องขายในราคาดังกล่าว
ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future
Market) โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสํานักหักบัญชี
(Clearing House) ทําหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการ
กําหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญาฟอร์เวิร์ด เป็นข้อตกลงระหว่าง
คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไม่มีการกําหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความ
ต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้
ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้
มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์/สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทําสัญญาฟิวเจอร์ซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบ
กําหนดสัญญาราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125
บาท กองทุนรวมจะมีกําไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาใน
อนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดมีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกําหนดลักษณะของสัญญาได้
ตามความต้องการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของสัญญาสวอปมี
ผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมได้รับกับอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมได้รับมากกว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR +
1% = 4% ) กองทุนรวมต้องชําระเงินให้ธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทําสัญญาสวอป
ดังกล่าวกองทุนรวมก็ไม่มีภาระต้องชําระเงิน
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอ้างอิงได้ตลอดเวลา เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ตัวอย่างเช่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน เป็นต้น
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