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กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 20 

Krung Thai Fixed income 20 (KTF20) 

กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนที่มนีโยบายเปดใหมีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอื่นภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมทีล่งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทจุริต : 

ไดรับการรับรอง CAC 
  

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ขอมูลอื่นๆ 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 

*กองทุนไดรับมติพิเศษใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการจากผูถือหนวยลงทุน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป  

ชื่อเดิมคือ กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ อินคัม 1Y20 (KTGF1Y20) 
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทนุมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทนุรวม และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟ (กองทนุปลายทาง) ต้ังแต 2 กองทุน

ข้ึนไป โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทนุในกองทุนปลายทางดงักลาวมี

นโยบายลงทุนในตราสารแหงหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรอืหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด 

นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรพัยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

สัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนจะขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของผุจัดการกองทุน โดยจะพจิารณาตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความ

ออนไหวของตลาด และ/หรือ การคาดการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ อยางไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตรา

สารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และ/หรือ

ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรพัยสินสุทธขิองกองทุน ทั้งนี้ 

กองทนุจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในตางประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปบญัชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ท่ีคาดวาจะมกีารลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

นโยบายการลงทนุ : เพื่อสรางกระแสรายไดในระดับสงูโดยการบรหิารการลงทุนอยางรอบคอบ และมีวัตถุประสงครองในการสรางการ

เติบโตของเงนิลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ทั่วโลก อยางนอย 2 ใน 3 ของ มูลคาทรัพยสนิ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือผู

ออกตราสารต่ํากวาระดับทีล่งทุนได (non-investment grade) หรือไมไดรับการจดัอันดับความนาเช่ือถือ (unrated) ไมเกิน 50% ของ

มูลคาทรัพยสิน 

ผูจัดการกองทุน (Investment Manager) : PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,  

คาธรรมเนยีมการจดัการ : 0.55% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

Bloomberg Code : PIMINIA  

ISIN :  IE00B87KCF77 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทนุ PIMCO GIS Income Fund เพ่ือศกึษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่www.pimco.com.sg 

หรือ https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 

 

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหน้ี และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน และ/หรือ ตราสารทางการเงิน และ/

หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตลอดจนหลักทรพัยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได นอกจากนี้ 

กองทนุอาจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืน ซ่ึงอยูภายใตการจัดการของบริษทัจัดการ ในสดัสวนไมเกนิรอยละ 100 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรกต็าม การลงทุนในหนวยลงทุนซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการดังกลาวตองอยูภายใตกรอบ

นโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม

สามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอ่ืนภายใตบริษัท

จดัการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลดความเสีย่ง (Hedging) หรือสญัญาซื้อขาย

ลวงหนา (Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และอาจลงทนุในตราสารที่มลัีกษณะของสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกูยืมเงนิ หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรพัย ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา

ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

หรือเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund 

of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่ง

ข้ึนอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท

จัดการ 

 

กองทุนมีกลยุทธการลงทุน :  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบอตัโนมัติ และเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้  

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันขึ้นไป และทรัพยสินของกองทนุที่จะรับซื้อคืน

หนวยลงทุนโดยอตัโนมตัจิะตองเปนเงนิสดหรือเทียบเทาเงนิสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํา่กวา 10.1500 บาท และ

ทรพัยสินของกองทนุเปนเงนิสดหรือเทยีบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงนิสดหรอืเทียบเทาเงนิสดบางสวน หรือทั้งหมด  

 

ทั้งน้ี เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอตัโนมตัิ

ทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดงักลาวขางตน และบริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน

ใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ มูลคาหนวยลงทุนท่ี

คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)   

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนด และ

หาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเขาเงื่อนไขการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ

ดําเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดังกลาว 
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 ผูลงทุนที่เขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั ้งในและตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราตางประเทศ 

 ผูลงทนุเขาใจตอความผนัผวนของมูลคาหนวยลงทนุจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่

ดีจากการนําเงนิทีไ่ดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ  

 ผูลงทนุที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด (market timing) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

 อานหนังสอืชี้ชวนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผูสนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

กองทุนรวมนีไ้มเหมาะกับใคร 

-  ผูลงทนุท่ีเนนการไดรับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ 
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 

 การกําหนดเปาหมายมูลคาหนวยลงทุนไมต่ํากวา 10.1500 บาทตอหนวย เปนเพียงเง่ือนไขในการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติเมื่อเปนไปตามเปาหมายน้ัน ไมใชการรับประกันผลตอบแทน  

 ในกรณีที่กองทนุ เขาเง่ือนไขการเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะทําการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธกีารท่ีผูถือ

หนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุดังกลาว  

 เนื่องจากกองทุนนี้มีการกําหนดเง่ือนไขการเลิกกองทุน ผูลงทุนควรตระหนักวา การกําหนดอตัราผลตอบแทนในเง่ือนไขการเลิกกองทุนกอน

กําหนดมิไดเปนการรับประกันหรือทําใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามอัตรานั้น 

 กองทุนเปดกรุงไทย ฟกซ อินคัม 20 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมไีวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตรา

แลกเปล่ียนเงินโดยมวีัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียง โดยขึ้นอยูกบัดุลยพินจิของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแต

ละขณะ จึงอาจยังมีความเสีย่งดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซ่ึงอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นหรือไดรบัเงิน

คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกนัความเสี่ยง โดยทําให

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง

กวา การลงทุนในหลกัทรัพยอางองิโดยตรง 

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสญัญาซื้อขายลวงหนา เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําใหกองทุนนี้มีความ

เส่ียงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงไดสูง ทั้งนี้ ผูลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเขาใจความ

เส่ียงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทนุ วัตถุประสงคการลงทุน 

และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 

 เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตางประเทศบางสวน ดังนั้น กองทนุจึงมีความเสีย่งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศและ/

หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน 

 กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทนุรวมอื่น ซ่ึงอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนอันอาจเกดิจากนโยบายลงทนุในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใต

การจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการจะจดัใหมีระบบงานที่ปองกันธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูถือหนวยลงทุนของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่บริษทั

จดัการ หรือ www.ktam.co.th 

 กองทุนรวมนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุนโดยรวม

ของตนเองดวย 
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ความเสี่ยงจากการผดินัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนตางประเทศลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV 
 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลักทรัพย 

 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว 

High Sector 

Concentration Risk 

               ตํ่า                                   สูง 

 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

 

High Country 

Concentration Risk 

                ตํ่า                                    สูง 

 ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนนี้อาจมีการกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกาและจีน 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นประมาณไมนอยกวา 90% ของเงินลงทุนใน

ตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของ

กองทุนรวมตาม International credit 

rating scale  

   ต่ํา                                                                                    สูง                                                                                                                          

AAA AA,A BBB ต่ํากวา BBB unrated 
 

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ต่ํา                                                                                                สูง                                                                                                                          

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป 1 ป ถึง 3 ป 3 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป 
 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน (SD) 

       ตํ่า                              สูง 

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

High Issuer  

Concentration Risk 

 

      ต่ํา                   สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80% 
 

การปองกันความเสี่ยง fx      ตํ่า                           สูง 

ทั้งหมด / เกือบทั้งหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

 *คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th 

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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รายละเอียดสัดสวนการลงทุนของหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่มีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

 

 
 

 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

หมายเหตุ : เปนขอมูลจาก factsheet ฉบับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

Source: https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 
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หมายเหตุ : * เปนอัตราทีร่วมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
(1) บริษัทสงวนสิทธยัิงไมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ ต้ังแตวันที่ 12 พฤษภาคม 

2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
(2) หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทนุปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเกบ็

คาธรรมเนยีมการจัดการซํ้าซอนกับกองทนุปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการ

ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลานบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลาน

บาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทนุปลายทางกําหนด เปนตน 
 

คาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขาย(1)   ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา(1)   1.00 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก  ไมม ี ไมม ี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษมีูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 

(1) บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ

ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

 

 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียม 
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ตัวชี้วัดของกองทนุ (Benchmark) : 

1. ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดสวน 70%  

หมายเหตุ:ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคาํนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน  

ประมาณรอยละ 90 และปรบัดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกลุเงินบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 10 

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายไุมเกิน 1 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ สัดสวน 30% 

 

 
 
 
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจบัุนไดที่ https://www.aimc.or.th 

 
ผลการดําเนินงานของหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศ ที่คาดวามีการลงทุนเกินกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

กองทุน PIMCO GIS Income Fund Share (Class INST-ACC)   

 
 
 
 
 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทนุในกองทุนดังกลาวขางตนได โดยเปนไปตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Miscellaneous 

หมายเหตุ : เปนขอมูลจาก factsheet ฉบับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

Source: https://www.pimco.com.sg/en-sg/investments/gis/income-fund/inst-acc 
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ีจดทะเบียน 27 เมษายน 2564 

อายุโครงการ ไมกําหนดอายุโครงการ 

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปนี ้ 

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทนุไมต่ํากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และ

ทรัพยสินของกองทนุที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงนิสด

ทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 10.1500 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด

หรือเทยีบเทาเงินสดทั้งหมด ณ วันทาํการใด หรือ    

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือ

ทั้งหมด  

 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณ ีบริษัทจัดการจะพิจารณา

รับซ้ือคืนหนวยลงทนุโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว

ขางตน และบริษัทจัดการจะทาํการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 

วันทําการนับแตวนัถดัจากวันทาํการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอตัโนมัติ ทัง้นี้ มูลคาหนวยลงทนุที่

คืนใหผูถือหนวยลงทุนตองไมต่ํากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว (10 บาท)   

 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะเปดใหผูถอืหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการซื้อ

ขายที่บริษัทจัดการกําหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเขาเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไข

ที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทนุ บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะดําเนนิการเลกิกองทุนตามเหตุการณ

ดังกลาว 

ซ้ือและขายคืนหนวยลงทุน 

   

 

วันทําการซื้อ  : 

บริษัทจัดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนุภายหลังเสนอขายคร้ังแรก 

มูลคาขั้นต่ําของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 

 

วันทําการขายคืน  :  

 กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคาํส่ังขายคืนหนวยลงทนุไดที่บริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน (ถามี) ไดทุกวนัทาํการซ้ือขาย ในระหวางเวลาเริ่มเปดทาํการ – 14.00 น. ทั้งนี้ บริษทั

ขอมูลอื่น ๆ 



 

KTF20 11 

 
 

จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทาํการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการจะดําเนนิการชําระคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากวันคาํนวณมูลคาทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนบัรวม

วันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดยีวกับ

ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เก่ียวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

การชําระราคา 

 

 การรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยอัตโนมัติทั้งหมด ตามสัดสวนจํานวน

หนวยลงทนุที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทนุแลว โดย

บริษัทจัดการจะดําเนนิการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเขา

เงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ดังตอไปนี ้

(1) เมื่อมูลคาหนวยลงทนุไมต่ํากวา 10.1500 บาท เปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันข้ึนไป และ

ทรัพยสินของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะตองเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงนิสด

ทั้งหมด หรือเมื่อมูลคาหนวยลงทุนไมตํา่กวา 10.1500 บาท และทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสด

หรือเทียบเทาเงินสดท้ังหมด ณ วันทําการใด หรือ 

(2) กรณี ณ วันทําการใดก็ตามที่ทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดบางสวน หรือ

ทั้งหมด  

 

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตาม (1) หรอื (2) แลวแตกรณี บริษัทจัดการจะพิจารณา

รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว

ขางตน และมูลคาหนวยลงทุนทีค่นืใหผูถือหนวยลงทุนตองไมตํ่ากวารอยละ 101 ของมูลคาที่ตราไว 

(10 บาท)  
 

บริษัทจัดการจะดําเนนิการชําระคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวัน

ถัดจากวันทาํการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

 

- มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคนื : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
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- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :  ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนโดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา 

แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+5 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยมิใหนับรวม

วันหยุดทําการในตางประเทศ 

 

 คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/บริหารจัดการดาน วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ 

นายสมชัย อมรธรรม ผูจัดการกองทุน 

ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 

12 พฤษภาคม 2565 

นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผูจัดการกองทุน 

ฝายการลงทุนตราสารหนี ้
12 พฤษภาคม 2565 

ผูสนบัสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทนุสามารถ

สอบถามรายชื่อผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  

รับหนังสือชีช้วน  

รองเรียน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร  ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร   

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2686-6100  

website : www.ktam.co.th    

email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทนุของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการใน

สัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดใหมี

ระบบงานที่ปองกันธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันอาจเกิดจากนโยบาย

การลงทนุที่เปดใหมีการลงทนุในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

เดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดแกผูถือหนวยลงทนุของทั้งกองทุนรวมตนทางและกองทนุรวม

ปลายทาง โดยผูถือหนวยลงทนุสามารถดูรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมไดที่ website : 

www.ktam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทนุในหนวยลงทนุไมใชการฝากเงิน รวมทัง้ไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคนืเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตัง้ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณารางหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถงึ

ความถูกตองของขอมูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทนุที่เสนอขายนั้น 
ทั้งนี้ บรษิทัจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสาํคัญ ณ วันที ่10 พฤษภาคม 2565 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดาํเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวาขอมูลดงักลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทาํใหผูอ่ืน
สําคญัผิด 
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 คําอธิบายเพิ่มเติม    
 

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความนาเชื่อถือของ

ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่

ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับที่นาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ 

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยง 

ต ํ ่ามากที ่จะไม สามารถชําระหน ี ้ได ตาม

กําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงตํ่าที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ 

ไดตามกําหนด 

ระดับที ่ต ํ ่ากวานา

ลงทุน 

ตํ่ากวา 

BBB 

ตํ่ากวา 

BBB(tha) 

ตํ่ากวา 

Baa 

ตํ่ากวา 

BBB 

ความเสี่ยงสงู ที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความ

เสี่ยงสูง เชน ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต 

ดานตลาด และดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade 

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป

ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระ

หนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 

ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน  
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แตในภาวะการณลงทนุจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ

การลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี 

ทําใหไมไดรบัผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยน

เงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณีดังกลาวอาจสงผล

กระทบในเชงิลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด    

ตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย  

 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ

ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)  

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เชน หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่

ออกใหมก็จะสูงข้ึนดวย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมากอนหนาจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ตํ่าลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุ

เฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากองทุนรวมที่มี 

portfolio duration ตํ่ากวา 

 

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน 

(Volatile) มากกวาหลักทรัพยพ้ืนฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยมีความผันผวน

มากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security) 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู สัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ

ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทนุรวมลงทนุดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่

บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงนิบาทกลับมานอยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทนุใน ชวงท่ีบาทแข็งและขายทาํกําไร

ในชวงทีบ่าทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกนั ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปน

เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว  
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 อาจปองกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทนุอาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการปองกันความเสีย่งข้ึนอยูกับดุลยพินจิของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่ง

หรือไม 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ (Derivative Risk)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทนุ หรือเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคการลงทุน ซึง่การลงทุนในตราสารอนุพนัธทาํใหมีความเสี่ยงที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยท่ัวไป เชน 

- ความสัมพันธที่ไมแนนอนระหวางผลตอบแทนของตราสารอนพุันธกับผลตอบแทนของตราสารหรอืดัชนีซึ่งไดทําการปองกัน

ความเสี่ยงไว 

- ในการทําสัญญาซื้อขายลวงหนานัน้กองทุนอาจตองวางเงนิประกันเริ่มตน (initial margin) และอาจตองวางเงนิประกัน

เพ่ิมเติมโดยจะทราบกอนลวงหนาเพียงเล็กนอยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับสถานะสัญญาซื้อขายลวงหนา

ของกองทุน หากกองทุนไมสามารถวางเงินประกันเพ่ิมเติมไดในเวลาที่กําหนด กองทุนจะตองถูกบังคับใหปดสถานะของสัญญา

ดังกลาว ทาํใหเกิดการขาดทุนได เปนตน 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน 

ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทนุในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม

นั้น กองทุนดงักลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ

ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทนุดังกลาวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจ

ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง มีการจาย

ผลตอบแทนในการลงทุนโดยอางอิงกับสินคาหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินคาหรือตัวแปร และโครงสรางของตราสารประเภทนี้ 

ไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 


