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กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุ้นระยะยาว 
Krung Thai Selective Long-Term Equity Fund (KTSE-LTF) 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

ข้อมูลอ่ืนๆ

ผลการดำเนินงาน

ค่าธรรมเนียม

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร?

คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?
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กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
 อ่านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดย
กองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผู ้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และ
คัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละช่วง  
 
ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง แต่จะไม่ลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

 ผู้ลงทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรอืลดลงจนต่ำกว่า
มูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทนุได้ 
 กองทุนน้ีเหมาะสมกับเงินที่สามารถลงทุนได้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน และควรเป็นนักลงทุนประเภทบุคคล

ธรรมดา เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งน้ี เฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือ
ครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

กองทุนรวมนี้ไมเ่หมาะกบัใคร 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
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หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์
  

*กรณีกองจัดต้ังไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

 

 

 
  ต่ำ                           สงู 

<= 10%   10%-20%   20%-50%   50%-80% >80%
    

ต่ำ                                        สูง 
< 20%   20%-50%   50%-80% >80% 

 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน (SD) 

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

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.ktam.co.th

คำเตือนท่ีสำคัญ 
 เม่ือครบกำหนดระยะเวลา ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีลงทุนต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็น

ประกันได้ กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจัดต้ังข้ึนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ

ภายในกำหนดระยะเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุน
ก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท้ังนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือ
ครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน (ถ้ามี) 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลย
พินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีได้รบัไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

กลุ่มหุ้นทีเ่นน้ลงทุน 
    ต่ำ                            สงู 

general large cap mid/small sector

High Issuer Concentration Risk 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

High Sector Concentration Risk 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมกีารกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรม พลงังานและสาธารณูปโภค (ENERG) 
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สัดส่วนของประเภททรพัย์สินที่ลงทุน
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หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
รายการ สูงสุด เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) ไม่เกิน 3.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (1) ไม่เกิน 3.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (1) ไม่เกิน 3.00 ยังไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (1) 
   (1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ  
   (2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของ บลจ.อ่ืน 
 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
เรียกเก็บด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    - ไม่เกิน 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ข้ันต่ำ 200 บาท หรือ 
    - 200 บาทต่อรายการ 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

 
200 บาทต่อรายการ 

 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน, สามารถดูค่าธรรมเนียม
ย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คอื -26.35% 
*กรณีกองจัดต้ังไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 
 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 11.05% ต่อป ี
*กรณีกองจัดต้ังไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จดุขาย คือ Equity General 
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th 

 

 

 

 

 

 

  

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด    

วันที่จดทะเบียน 22 ธันวาคม 2559 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งแรก :   500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 
 
วันทำการขายคืน  : ทกุวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.  
- มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน : 500 บาท 
- จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน :  ไม่กำหนด 
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :   ภายใน 5 วันทำการนับตัง้แต่วันถัดจากวนัทำการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนแต่โดยทั่วไปจะได้รบัเงินภายใน T+3 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน 

 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง/ 

บริหารจัดการด้าน วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี

คุณ ยืนยง เทพจำนงค์ ผู้จัดการกองทุนหลัก      
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

5 มิถุนายน 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 309.76% 
(ปริมาณการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวม) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแตง่ตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจัดการ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
ร้องเรียน 
 

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : 
www.ktam.co.th   

 
ข้อมูลอื่นๆ 
 
 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 คร้ังล่าสุด 
วันที่จ่าย อัตราตอ่หน่วย (บาท) 

6 พฤศจิกายน 2562 0.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 แล้วด้วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ 
และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
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คำอธิบายเพิม่เติม 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ (Market Risk) 
ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation 
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง 
 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารที่ลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหน้ี 

ระดับการ
ลงทุน 

TRIS Fitch Moody's S&P คำอธิบาย 

ระดับที่น่า
ลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหน้ี
ได้ตามกำหนด 

ร ะด ั บท ี ่ ต่ ำ
กว่าน่าลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ต่ำกว่า 
Baa

ต่ำกว่า 
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด

 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตรา
สารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เน่ืองจากโอกาสในการซือ้หรือขายตราสารมีจำกัด  
 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการหากำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง 
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ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง คอื สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการข้ึนลงผนั
ผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้ืนฐาน ดังน้ัน หากกองทุนมีการลงทนุในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) 
นอกจากน้ัน ยังมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแต่ละประเภท ดังน้ี 
- ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผูซ้ื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 
- ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออปชัน ได้แก่ ความเสี่ยงทีผู่้ซื้อใช้สทิธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณทีี่เป็นการขาย
สิทธิในการซื้อ (short call option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เน่ืองจากมูลค่าสินทรพัย์อ้างอิงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด 
- ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ / สัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทนุ 
- ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลคา่
ของสัญญา สวอปมีผลขาดทนุ 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมน้ัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม 
 


