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กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1
  Krung Thai Trigger Fund1 (KT-TRIG1)

 กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รบัการรบัรอง CAC 

  
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้  

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทนุดังกล่าว ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงนิลงทนุจํานวนมาก 

แบบ 123-1

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแหง่ทนุ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด หรือใหค้วามเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนไดใ้นสัดส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ   
 
กองทุนจะเข้าทาํสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) 
 
กองทุนมีกลยทุธ์การลงทุน :  การลงทุนของกองทุนเพื่อจับจังหวะการลงทุน (market timing) ในการเข้าลงทุน โดยพิจารณาจากระดับ
ราคาหุ้นที่จะเขา้ลงทุนเพือ่มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชีว้ดั (Active Management) โดยเน้นลงทุนหุ้นรายตัวที่มีปัจจยัพื้นฐานดีและ
มีราคาตามมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม (Bottom Up Approach) 
 
เงื่อนไขการเลกิกองทุน : บรษิทัจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วนัทําการ เมื่อเปน็ไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง ตามที่บรษิัท
จัดการเห็นสมควร ดงัต่อไปนี้  
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไมต่่ํากว่า 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนทีจ่ะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรอืเทยีบเท่าเงินสดทัง้หมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10.5555 บาท และทรัพย์สินของ
กองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด ณ วันทําการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ํา
กว่าอัตราที่บริษทัจัดการกําหนด  
 
ทั้งนี้ เมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บรษิทัจัดการจะพจิารณารับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติทั้งหมด
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 105 
ของมูลค่าทีต่ราไว้ (10 บาท) 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณทีี่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิม่ขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนบัจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษทัจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ที่บริษทัจัดการ
กําหนด และหาก ณ วันใดกต็ามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษทัจัดการกําหนด บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
เลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดงักล่าว 
 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 
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 ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ใน
ช่วงเวลา 6 เดือน 

 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทําให้ขาดทนุได้ 

 ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมน้ีไมเ่หมาะกบัใคร 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน 
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร?
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คําเตือนท่ีสําคัญ 

 การกําหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10.5555 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 ในกรณีที่กองทุน เข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุน ทั้งจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุน
รวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดภายใน 5 วันทําการ
หลังจากการทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ไปยังกองทุน
อื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่
บริษัทจัดการกําหนด 
 เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกําหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการ
เลิกกองทุนก่อนกําหนดมิได้เป็นการรับประกันหรือทําให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น 
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แล้วหรือหยุดรบัคําส่ังดังกล่าวได้ 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) 
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ 
 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

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

 
 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) 
 

High Issuer  
Concentration Risk 

        ตํ่า                                                                    สูง 
≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

 
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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หมายเหตุ: * เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
(1) บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเวลาบริหารจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วย
มูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ท่ีมีการคาํนวณในลักษณะเดียวกันกับคา่ธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ต่อปี 
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดต้ังกองทุนรวม อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลคา่หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายไดแ้ล้วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน 
(บริษัทจัดการไม่ได้จัดเก็บคา่ธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายปี) (ปจัจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.07) ท้ังนี้ บริษัทจะคาํนวณคา่ธรรมเนียมดังกล่าว
ต้ังแต่วันแรก และจัดเก็บครั้งเดียว โดยจะจัดเกบ็ภายใน 5 วันทําการนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม 
 

 
 

 
รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน* 1.00 0.25 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก* 1.00 0.25 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
*บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซ้ือขาย (เกบ็จรงิ 0.25) ก็ต่อเม่ือกองทุนถึงเปา้หมายภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 6 เดือน 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเก็บจรงิดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียม 1.00%  
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

ค่าธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : - 
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th 

ผลการดําเนินงานในอดีต
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน เป็นไปตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ เว้นแต่เข้าเง่ือนไขเลิกกองทุน 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
  
 

วันทําการซื้อ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 
มูลค่าขั้นต่ําของการซ้ือครั้งแรก :   10,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําของการซ้ือครั้งถัดไป :  ไม่กําหนด 
 

วันทําการขายคืน  :  
  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อ
เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ดังต่อไปนี้  
(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันขึ้นไป 
และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือ
เทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 10.5555 บาท และ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทําการใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
บางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ํากว่าอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจํานวนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) 
  

 รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทนุ 
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6 
เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดทําการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน โดยจะเปิดรับคําส่ังขายคืนลงทุนอีกครั้ง ใน
วันทําการแรก นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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จนถึง 15.30 น. 
 

มูลค่าขั้นต่ําของการขายคืน : ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา  : ไม่กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน และ/หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินไดท้ี่ : www.ktam.co.th 
รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง/ 
บริหารจัดการด้าน

วันที่เร่ิมบริหารกองทุน
รวมน้ี 

นายยืนยง เทพจํานงค์ ผู้จัดการกองทุนหลัก
ตราสารทุน

ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดย
ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
ที่บริษัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือช้ีชวน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ช้ัน 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 จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายน้ัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่อาจปรับตัวขึ้นลง 
โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถควบคุมได้ 
 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ําที่สุดที่จะ 
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง 
ต่ํามากที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A A(tha) A A 
ความเส่ียงต่ําที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหนี้ 
ได้ตามกําหนด 

ระดั บ ที่ ต่ํ าก ว่ าน่ า
ลงทุน 

ต่ํากว่า 
BBB 

ต่ํากว่า 
BBB 

ต่ํากว่า 
BBB(tha)

ต่ํากว่า 
BBB

ความเส่ียงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตาม
กําหนด

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสาร
ไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด  
 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
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ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความ ผัน
ผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
นอกจากนั้น ยังมีความเส่ียงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ความเส่ียงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเส่ียงที่ ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเส่ียงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเส่ียงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการ
ซื้อ (short call option) จะทําให้ผู้ขายมีความเส่ียงที่ไม่มีข้อจํากัด เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
โดยไม่มีเพดานสูงสุด 
- ความเส่ียงของสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทําให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน 
- ความเส่ียงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ทําให้มูลค่าของ
สัญญา สวอปมีผลขาดทุน 
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ข้อมูลอื่นๆ 
กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 5 ปีย้อนหลัง 

 

* ท่ีมา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2562 
** ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนท่ียังหาข้อสรุปไม่ได้ยังเป็นปัจจัยภายนอกท่ีกดดันตลาด กอปรกับปัจจัย
ภายในประเทศ ด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง ทําให้ตลาดหุ้นยังมีความผันผวนตามพัฒนาการของข่าวสารที่เกิดข้ึน การปรับตัว
ลดลงของตลาดหุ้นจะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน ท้ังนี้ บลจ.กรุงไทยคาดว่าดัชนีฯ เป้าหมายปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐาน
น่าจะอยู่ท่ีระดับประมาณ 1740 จุด เพ่ือเป็นการตอบรับโอกาสในการลงทุนดังกล่าว จึงจัดต้ังกองทุน KT-TRIG1 ซ่ึงมีกลยุทธ์การลงทุน 
แบบจับจังหวะการลงทุน (Market Timing) โดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นท่ีจะเข้าลงทุนเพ่ือมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด 
(Active Management) เน้นลงทุนหุ้นรายตัวท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดีและมีราคาตามมูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม (Bottom Up 
Approach) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีกําหนดเงื่อนไขในการเลิกกองทุนเม่ือมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าท่ีตราไว้ (10 บาท) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีมูลค่า
หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิด
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว ท้ังนี้ จึงเป็นกองทุนท่ีเหมาะ
สําหรับนักลงทุนท่ีไม่มีเวลาติดตามผลตอบแทนและจับจังหวะการลงทุน 

 
 


