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กองทุนเปดเคแทม ธมีเมติก ทริกเกอร ฟนด6 

KTAM Thematic Trigger Fund6 (KT-TMT6) 

 กองทุนรวมผสม 

กองทุนทีม่ีนโยบายเปดใหมีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 7 เดือน ได  

ดังนั้น หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564    หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (กองทุนปลายทาง) 
ตั้งแต 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉลีย่ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุน
ปลายทางดังกลาวมีนโยบายลงทุนท้ังใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทรัพยสนิทางเลือก และ/หรือหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด ท้ังน้ี กองทุนมีกลยุทธการลงทุนโดยจับทิศทางกระแสการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญของโลก หรือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว หรือแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) โดยบริษัทจดัการจะทําการ
วิเคราะหแนวโนมและสถานการณการลงทุนเพ่ือกําหนดและเลือก “ธีมการลงทุน (Theme)” ธีมใดธีมหน่ึง หรือหลายๆธีมการลงทุน ท่ี
นาสนใจ เพ่ือลงทุนในธุรกิจ  และ/หรือ กลุมธุรกิจ และ/หรือกลุมอุตสาหกรรม ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจดัการกองทุน โดยสามารถปรับสดัสวนการลงทุนได
ตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความออนไหวของตลาด และ/หรอืการคาดการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ โดย
กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
สัดสวนการลงทุนไดตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุน อยางไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในตางประเทศซึ่งจะสงผลใหมี net exposure ท่ี
เก่ียวของกับความเสีย่งตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราสวนท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซื้อขายลวงหนา 
(Derivatives) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือ
เปนกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยตางประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund 
of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่งข้ึนอยู
กับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน :  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (active management) 
 

เง่ือนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทําการ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ตามท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร ดังตอไปน้ี 
(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และทรัพยสนิของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดท้ังหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222  บาท และทรัพยสินของกองทุนเปน
เงินสดหรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรอืเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือท้ังหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํา่กวา
อัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด   
 

ท้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตาม (1) หรอื (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิท้ังหมด
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขางตน ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีคืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํา่กวารอยละ 107 ของ
มูลคาท่ีตราไว (10 บาท)  
 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมเกิดเหตกุารณท่ีมลูคาหนวยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกกองทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
เลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวากองทุนจะมกีารลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

 

กองทุน iShares Dow Jones U.S. ETF 

 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Index 

(underlying index) ซึ่งเปนดัชนีท่ีสะทอนผลตอบแทนของตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังน้ี underlying index ประกอบไป

ดวยบริษัทสหรัฐอมเริกาท้ังหมดท่ีอยูในดัชนี Dow Jones Global Index 

 

ISIN: US4642878460 

 

คุณสามารถศึกษาขอมลูของกองทุนรวมตางประเทศไดจาก https://www.ishares.com/us/products/239513/ishares-dow-

jones-us-etf  
 

ท้ังนี้ กองทุนดังกลาวขางตน อาจเปลี่ยนแปลงได โดยเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูลงทุนที่เขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืนได

ในชวงเวลา 7 เดือน 

 ผูลงทนุที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุน

และทําใหขาดทนุได 

 ผูลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทนุระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 

 ผูลงทุนที่ตองการไถถอนหนวยลงทุนเพื่อรับเงินในชวงเวลา 7 เดือน 

 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอนหรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
 

 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อานหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

https://www.ishares.com/us/products/239513/ishares-dow-jones-us-etf
https://www.ishares.com/us/products/239513/ishares-dow-jones-us-etf
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คําเตือนที่สําคัญ 

• การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222 บาทตอหนวย เปนเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวย

ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายน้ัน ไมใชการรับประกันผลตอบแทน และผูลงทุนไมสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ออกจากกกองทุนน้ีในชวงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

• ในกรณีท่ีกองทุนเขาเง่ือนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการ

ท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุดังกลาว  

• เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก

กองทุนกอนกําหนดมิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตราน้ัน 

• กองทุนเปดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร ฟนด6 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจดัการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่นเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกท้ัง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกัน

ความเสีย่ง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเสี่ยง แตเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารการ

ลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรพัยอางอิงโดยตรง เน่ืองจากการ Leverage ของตราสารอนุพันธ ท่ีมี

การใชเงินลงทุนในจํานวนท่ีนอยกวาแตมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีตองการ

ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่งไดสูง ท้ังน้ี ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมคีวามเขาใจความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผลตอบแทน

จากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของราคาปจจุบัน 

(spot price) ของสินคา/ตัวแปร  

• เน่ืองจากกองทุนเปดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร ฟนด6 มีนโยบายการลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน กองทุนจึงมีความเสีย่งทางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/หรือกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ภายใตการจัดการเดียวกัน โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหมรีะบบงานท่ีปองกันธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของท้ังกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมลู

เพ่ิมเตมิไดท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th 

 
 
 
 

 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

http://www.ktam.co.th/
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ปจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

         ต่ํา                           สูง 

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

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  

 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 

High Issuer  

Concentration Risk 

 

           ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  
 

 

High Sector   

Concentration Risk 

 

            ต่ํา                           สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  

 

High Country 

Concentration Risk 

 

            ต่ํา                สูง 

≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

หมายเหตุ: ขอมลูขางตนเปนเพียงการประมาณการพอรตการลงทุน  
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
การปองกันความเสี่ยง fx      ต่ํา                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

 

 
 *คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที ่www.ktam.co.th 
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รายละเอียดสัดสวนการลงทุนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวากองทุนจะมีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน 

 

สัดสวนการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุน iShares Dow Jones U.S. ETF 

 

 
 

 

 

 

 

Source: https://www.ishares.com/us/products/239513/ishares-dow-jones-us-etf  

ขอมูล factsheet ณ วันท่ี  31/03/2021 
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หมายเหตุ: * เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
(1) ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ ไม
เกินรอยละ 2.14 ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน (ปจจุบันเรียกเก็บรอยละ 1.1342 ตอปของ
มูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน) โดยทางบัญชีจะรับรูท้ังจํานวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรอยละตอ
ปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันท่ีคํานวณ 
(2)  หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรยีกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน
บาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกําหนด เปนตน 
 
 

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1) (2) 2.00 1.07 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน(1) (2)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา(1) 2.00 1.07 

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1)  2.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซ้ือคืน การสับเปล่ียน คาธรรมเนียม และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย ในแตละชนิดหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราท่ีกองทุนตนทางกําหนดเทาน้ัน โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพ่ิมเติมอีก เปนตน 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม 
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ตัวช้ีวัด ของกองทุนรวมน้ี ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง  

1. Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD : 20%  

หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 

2. FTSE All World Index – TR Net of Tax สัดสวน 80%  

หมายเหตุ:ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่นเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous  
*คุณสามารถดูขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.aimc.or.th 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

http://www.aimc.or.th/
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงนิปนผล  

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน เปนไปตามระยะเวลาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายโุครงการ เวนแตเขาเงื่อนไขเลิกกองทุน 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทนุ 

  

 

วันทําการซื้อ ระหวางวันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   10,000 บาท 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป : ไมกําหนด 
 

วันทําการขายคืน  :  
  รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขา

เงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปนี้  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทนุไมตํ่ากวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทําการติดตอกันข้ึนไป 

และทรัพยสนิของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิจะตองเปนเงนิสดหรือ

เทียบเทาเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.7222  บาท และทรัพยสิน

ของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วนัทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน 

หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนไดไมตํ่ากวาอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด  

 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะ

พิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วนัทําการนับแตวนัที่เกิด

เหตุการณดังกลาวขางตน ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนที่คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอย

ละ 107 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท) 
 

 รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ในกรณีที่ไมเกิดเหตุการณที่มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มข้ึนจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือน

นับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปดทําการรับซื้อคืน

หนวยลงทุน โดยจะเปดใหมีการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีกครั้ง ในวันทําการแรกนับแต

วันครบกําหนดระยะเวลา 7 เดือนนับตั้งแตวันจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม เปน

ตนไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั ่งขายคืนหนวยลงทุนไดที ่บริษัทจัดการ หรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทํา

การ – 15.30 น.  
 

มูลคาข้ันตํา่ของการขายคืน : ไมกําหนด 

ขอมูลอื่น ๆ 
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ยอดคงเหลือข้ันตํ่า  : ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดย

มิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจ

จัดการกองทุนรวม และผู ประกอบธุรกิจที ่เกี ่ยวของใน

ตางประเทศซึ ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา แต

โดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 วันทําการหลังจากวนัทํา

รายการขายค ืน  โดยม ิ ให น ับรวมว ันหย ุดท ําการใน

ตางประเทศ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินไดที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/บริหารจัดการดาน วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนรวมนี ้

นาย พีรพงศ กิจจาการ ผูจัดการกองทุน ฝายลงทุนทางเลอืก ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุน 

ผูสนบัสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก

การแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุน

สามารถสอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือชีช้วน  

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 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ

ในสัดสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต

การจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ

หนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุน

สามารถดูรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : www.ktam.co.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก

การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง

ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 แลวดวยความ

ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทาํให

ผูอ่ืนสําคัญผิด 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
mailto:callcenter@ktam.co.th
http://www.ktam.co.th/
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คําอธิบายเพิ่มเติม    
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมอืงท้ังในและตางประเทศ เปนตน 

ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก

การเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรพัยสูง 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเทาไหร การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบตอราคาตราสารหน้ีมากข้ึน 

 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) พิจารณาจากอันดับความนาเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit 

rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและฐานะการเงินของผูออก

ตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปน้ี 

 

ระดับการ

ลงทุน 
TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ีนา

ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ

ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง

ตํ่ามากท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีได

ตามกําหนด 

ระดับที่ตํ่ากวา

นาลงทุน 

ตํ่ากวา 

BBB 

ตํ่ากวา 

BBB(tha) 
ตํ่ากวา Baa 

ตํ่ากวา 

BBB 

ความเสี่ยงสูง ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไมไดใน

ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  
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ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจน้ันๆ ใหมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมลูคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง 

กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออนก็อาจได

ผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดมิดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกัน ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจึงเปนเครือ่งมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ง

จากดังกลาว  

• อาจปองกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการปองกัน

ความเสีย่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่งหรือไม 

 

ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน การ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอ่ืนๆ จนทําใหไมสามารถชําระหน้ีไดตรงตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เน่ืองจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากท่ีบังคบัใชในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการ

ปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําธุรกรรมเพ่ือลงทุน ตลอดจนประเด็น

ความเสีย่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกอนการลงทุน  แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือ

นอกเหนือความควบคุม เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีกระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของ

ประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน การเปลีย่นแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระ

ทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลบัเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิง

ลบตอมลูคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่ง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอาจมีการข้ึนลงผันผวน (Volatile) 

มากกวาหลักทรัพยพ้ืนฐาน ดังน้ัน หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมคีวามผันผวนมากกวาการลงทุนใน

หลักทรัพยพ้ืนฐาน (Underlying Security) 

นอกจากน้ัน ยังมีความเสี่ยงแตกตางกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังน้ี 

- ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดยไมได

รับผลตอบแทนใดๆ 

- ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงท่ีผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งในกรณีท่ีเปนการขายสิทธิในการซื้อ (short 

call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงท่ีไมมีขอจํากัด เน่ืองจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสดุ 

- ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคา

ของสัญญาฟวเจอร / สัญญาฟอรเวิรดมผีลขาดทุน 
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- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมลูคาสินทรัพยอางอิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทําใหมูลคาของสัญญา สวอปมผีล

ขาดทุน 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการ

ลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสีย่งท่ีแตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยท่ัวไป เชน 

- ความสัมพันธท่ีไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนของตราสารหรือดชันีซึ่งไดทําการปองกันความเสี่ยงไว 

- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ันกองทุนอาจตองวางเงินประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงินประกันเพ่ิมเติมโดยจะ

ทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุน หากกองทุนไม

สามารถวางเงินประกันเพ่ิมเตมิไดในเวลาท่ีกําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสญัญาดังกลาว ทําใหเกิดการขาดทุนได เปน

ตน 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา

ได 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก

ตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความ

มั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกลาวอาจมีผล

การดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอประเทศดังกลาว 

เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย

ประเทศ 
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ขอมูลอ่ืนๆ 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงดชันี Dow Jones Industrial Average และ ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ  ยอนหลัง ตั้งแต

ตนป 2564 จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

* ที่มา: Bloomberg 

** ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ภาพตลาดหุนโลกในชวงไตรมาสแรกของป 2564 ยังปรับตัวขึ้นไดตอเนื่องจากป 2563 จากการที่นักลงทุนยังคง

เชื่อมั่นในการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก หลังการฉีดวัคซีนมีพัฒนาการมากขึ้น พรอมกับมาตรการทางการเงิน

การการคลังที่ชวยหนุนสภาพคลองและ sentiment ของตลาดได นําโดยตลาดหุนสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ ้นตอบรับตัวเลข

เศรษฐกิจของในเดือนกุมภาพันธที ่ออกมาดี ทั ้งตัวเลขการจางงานนอกภาคการเกษตร ตัวเลขดัชนีผู จัดการฝายจัดซื้อ

ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing PMI) ซึ่งเปนสัญญาณวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวไดดีหลังจากผลกระทบของ COVID-19 

รวมถึงตอบรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระลอกใหมของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่กระตุนการฟนตัวของการใชจายและ

ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน โดยหุนกลุมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังคงเปนหุนกลุม cyclical เชนหุนกลุมสถาบันการเงิน หุนกลุม

พลังงาน หุนกลุมสายการบิน และหุนกลุมโรงแรม อยางไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดยังคงมีอยูจากแรงขายหุนในกลุม

เทคโนโลยี จากมูลคาหุนที่ยังอยูในระดับสูงและขาวการเก็งกําไรของนักลงทุนสถาบัน รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่

ปรับข้ึนเร็วตามการคาดการณเงินเฟอวาอาจเรงตัวข้ึน หากเศรษฐกิจฟนตัวไดรวดเร็ว 

แนวโนมผลตอบแทนจากตลาดหุนยังอยูในระดับที่ดี จากภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟนตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ครั้งลาสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ สงสัญญาณวาจะไมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงป 

2566 และยืนยันวาจะเดินหนาใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตอไป ซึ่งรวมถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลตามมาตรการผอนคลาย

เชิงปริมาณ (QE) อยางไรก็ดี การฟนตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวข้ึนของราคานํ้ามันทําใหนักลงทุนยังมีความกังวลตอการ

ปรับตัวข้ึนของเงินเฟอและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู แตหากพิจารณาถึงการปรับตัวข้ึนของเงินเฟอเปรียบเทียบกับวิกฤต

เศรษฐกิจโลกครั้งกอนที่ผานมา จะพบวาทิศทางของตัวเลขเงินเฟอคาดการณของประเทศสหรัฐฯ ยังคงอยูในระดับเดียวกับ

คาเฉลี่ย จึงคาดวาตลาดจะคลายความกังวลตอปจจัยที่สงผลกระทบของการปรับตัวข้ึนของเงินเฟอในระยะสั้น และคาดวาหุน

กลุม cyclical ที่ไดรับผลประโยชนเชิงบวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและนโยบายลงทุนของสหรัฐฯยังสามารถปรับตัวข้ึน

และชวยหนุนใหตลาดหุนในภาพรวมปรับตวัข้ึนได 


