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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
KT-US-A

1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
▪ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD)
ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน AB American Growth Portfolio ได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นสมาชิกของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Alliance Bernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Management Company) ทั้งนี้
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสารทุน (equity
securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการการลงทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญ และสิทธิ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง และมีแนวโน้มใน
การเติบโตอย่างมาก และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวัง ภายใต้การพิจารณาจากผู้จัดการกองทุน
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.alliancebernstein.com
▪กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่ ว นกองทุ น AB American Growth Portfolio มุ ่ ง หวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่ า ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด (Active
Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจั ดการจะแยกคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด
• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้
• กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) ที่มีตัวแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับ
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็
ตามในอนาคตกองทุนหลักอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ โดยขึ้นอยู่กับกับสภาวการณ์ในแต่ละ ขณะ ดังนั้น ผู้
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ
สกุลเงินอื่นใดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทั่วไปเนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ AB American Growth
Portfolio (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดั บภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า -ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ
เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
• ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดยผู้ลงทุนควรติดต่อ
บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลีย่ รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลพินิจ

ไม่ป้องกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร
High Issuer
Concentration Risk

< = 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

สัดส่วนประเภททรัพย์สินของกองทุน กองทุน AB American Growth Portfolio

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (1)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า (1) (2)

อัตราตามโครงการ
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 5.00
ไม่เกิน 3.00

ปัจจุบนั
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 5.00

1.50

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (1) (2)
ไม่เกิน 3.00
ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน(3)
ไม่เกิน 0.50
ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
หมายเหตุ
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ น
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถ้ามี)
(2)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส
โกรท อิควิตี้ ฟันด์
(3)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
KT-US-A
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หมายเหตุ : ที่มาจากกองทุนหลัก www.alliancebernstein.com

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) คือ 0.00% ของ NAV
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -25.57% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จดั ตั้งกองทุนรวม

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 18.21% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จดั ตั้งกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ www.aimc.or.th
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ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก AB American Growth Portfolio

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.alliancebernstein.com
*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3 มีนาคม 2558

อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มใิ ช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ
สำนักงานของบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ใน
กรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือ
กรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 1,000 บาท
วันทำการขายคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น.
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่ มิใช่ วันทำการซื ้ อขายหน่ว ยลงทุน ให้ ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ใน
กรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุน หลัก หรือ
กรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
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- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทำการนับตัง้ แต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T+5)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณพีรพงศ์ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู่

3 มีนาคม 2558
28 กันยายน 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
เท่ากับ 235.09%
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) (ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website :
www.ktam.co.th

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้
ผู้อื่นสำคัญผิด

KT-US-A

11

คำอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาด
ต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง
ของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Smaller
Capitalizations Companies) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคล่องและ
มูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออก
ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทาง
การเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่
กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
ความเสี ่ ย งจากการเปลี ่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ่ย น (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่ วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจน
ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุ
อื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลั กการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษา
ถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือ
นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการ ณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้า
ประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน
รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
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ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสำคัญของกองทุน AB American Growth Portfolio
ชื่อ

AB American Growth Portfolio

วันจัดตั้ง

02/01/1997

จดทะเบียน

ลักเซมเบิร์ก

นโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการลงทุน คือ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตราสาร
ทุน (equity securities) ซึ่งออกในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการการลงทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุน (หุ้น
สามัญ, หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และสิทธิ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ) ของบริษัทในสหรัฐอเมริกา ที่มีขนาดใหญ่ มีคณ
ุ ภาพสูง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างมาก
และได้รับการคัดสรรอย่างระมัดระวัง ภายใต้การพิจารณาจากผูจ้ ัดการกองทุน
ภายใต้สภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนจะประกอบด้วยบริษัทจำนวน 40-60 บริษัท โดยจะมี 25
บริษัทที่จะถือครองประมาณ 70% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และในภาวะทั่วไปพอร์ตการลงทุนจะ
ลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ กองทุนนี้มีความแตกต่างจากกองทุนตราสารทุนอื่น
ที่จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงไม่กี่บริษัท การลงทุนนี้เหมาะ
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและรับความผันผวน (volatility) ได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก ผู้จดั การการลงทุนอาจพิจารณาความเหมาะสม ในการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้นบุรมิ สิทธิชนิดแปลงสภาพ (convertible preferred stocks) และหุ้น
กู,้ พันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง, หุ้นกู้ และหุ้นบุรมิ สิทธิ, หลักทรัพย์อื่นๆ ที่ออกหรือมีการ
รับประกันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และตราสารทางการเงินระยะสัน้ ที่มีคุณภาพสูง เช่น ตราสารที่มี
สถาบันทางการเงินรับรอง (bankers acceptance), บัตรเงินฝาก และ ตราสารอื่นที่มีหลักฐานที่
แสดงถึงการเป็นหนีซ้ ึ่งมีระยะกำหนดภายใน 1 ปี และสามารถนำเงินสดเข้ามาช่วยจัดการได้
นอกจากนี้ กองทุนสามารถทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase
agreements) กับสถาบันทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ
ประเภทนี้
ผู้จัดการการลงทุน จะพิจารณา มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Weighted market
capitalization) ของบริษัทในพอร์ตการลงทุนโดยเฉลีย่ (จำนวนของหุ้นในบริษัทคูณด้วยราคาของหุ้น
ต่อหนึ่งหน่วย) จะอยู่ในช่วง หรือ เกินกว่ามูลค่าหลักทรัพย์โดยเฉลีย่ ตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับ
Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด ตลาดจากการซื้อขาย
หุ้นในพอร์ตการลงทุนที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการปรับเงินลงทุนจากเงินปันผลและการแจกแจง
เงินสะสมทุกเดือน
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แม้ว่าการลงทุนจะมีการกระจายความเสี่ยง และเน้นลงทุนทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีจะไม่สามารถ
ป้องกันการผันผวนของตลาดได้ ทว่าการลงทุนเช่นนี้ มีการจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนและเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุน การลงทุนจะไม่มีนโยบายที่จะเน้นการสร้างผลดำเนินการเพื่อการเก็ง
กำไรในระยะสั้น หรือ เพื่อใช้ในการควบคุมกองทุน
กองทุนนี้อาจลงทุนในหลักทรัพย์รฐั บาลสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ออก และลงทุนในตราสารระยะสั้นอื่นๆ
ได้โดยเพื่อวัตถุประสงค์ defensive ชั่วคราว นอกเหนือจากนี้ กองทุนสามารถลงทุนได้ถึง 15% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนอื่นนอกเหนือจากตราสารทุนที่ออกในสหรัฐอเมริกา
รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่ผู้ออกดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
Class & currency

I-USD

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.70% p.a.

ISIN Code

LU0079475348

Bloomberg Ticker

ALLAMII : LX

Benchmark

Russell 1000 Growth Index

Management
Company

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l

Depositary

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Website

www.alliancebernstein.com.

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

แหล่งที่มา : ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนรวมหลัก www.alliancebernstein.com ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
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