
“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิได้เป็นสิ่งยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต”
“กองทุนนี้มีความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมนีโยบายป้องกนัความเสีย่งโดยดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณีทีก่องทนุไม่ไดม้ีนโยบายปอ้งกนัความ

เสี่ยงอตัราแลกเปลีย่นทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะไดร้ับก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดร้บัเงนิคืนตา่กว ่าเงนิลงทุนเริ่มแรกได”้

KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund (KT-WTAI)
Master Fund: Allianz Global Artificial Intelligence Fund AT USD ท่ีมา : Morningstar

(กองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 มี.ค. 65)



สรุปกลยุทธ์การลงทุนของทางกองทุนหลัก
 ลงทุนใน 3 ธีมหลักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(1) AI Infrastructure เช่นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

(2) AI Applications เช่นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มเครื่องจักรอัตโนมัติ

(3) AI-enabled Industries เช่นบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการน าเทคโนโลยี AI มาใช้

 เพิ่มสัดส่วนกลุ่มที่ Defensive มากขึ้น 
ในช่วงท่ีผ่านมากองทุนหลักได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความ Defensive
มากขึ้น ซึ่งได้แก่กลุ่ม AI Infrastructure โดยเฉพาะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ โดยปัจจุบันมี
สัดส่วนการลงทนุในหุน้กลุม่เซมคิอนดกัเตอรร์าว 27% ณ สิ้นเดอืน มี.ค. 2022 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วน ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2021 ที่อยู่ที่ราว 18% เท่านั้น

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65)



ธีมการลงทุนในปัจจุบันของทางกองทุนหลกั
 กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนใน 3 ธีมที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ (1) กลุ่ม AI Infrastructure เช่น

บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (2) กลุ่ม AI Applications เช่นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร 
กลุ่มเครื ่องจักรอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ที่เกี ่ยวข้อง (3) กลุ่ม AI-enabled Industries เช่นบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการน า
เทคโนโลยี AI มาใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

“ธีมการลงทนุสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุหลกั”
ที่มา: Allianz (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)



ภาพรวมกองทุนหลักในช่วงที่ผ่านมา

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต”
ที่มา: Allianz (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)

 ในปี 2021 ที่ผ่านมา กองทุนหลักปรับตัวขึ้นเพียง 7.94% เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งได้แก่ ดัชนีที่ผสมผสานระหว่าง MSCI World 
Information Technology Index และ MSCI All Country World Index ในสัดส่วน 50:50 ที่ปรับตัวขึ้น 24.20% ในขณะที่ในช่วง 3 เดือน
แรกของปี 2022 นี้ กองทุนหลักปรับตัวลง -11.96% เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลง -7.77% โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากว่ากองทุน
หลักมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Growth โดยเฉพาะหุ้น Large Cap และ Mid Cap มากกว่าดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกแรงเทขายออกมา
อย่างรุนแรงจากความกังวลเรื่องการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED



ภาพรวมกองทุนหลักในช่วงที่ผ่านมา (ตอ่)
 หากดูจากผลตอบแทนย้อนหลังรายอุตสาหกรรมของดัชนี S&P500 นับตั้งแต่ต้นปี 

จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาจะพบว่าหุ้นกลุ่ม Information Technology และหุ้นกลุ่ม 
Communication Services ปรับตัวลงกว่า -8% และ -12% ตามล าดับ เช่นกัน

 โดยสาเหตุที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงได้แก่ (1) ความกังวลเรื่องการเร่งตัวขึ้นของ
เงินเฟ้อ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED (2) การแพร่กระจายความ
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยเฉพาะในจีน (3) สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

 ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Energy และหุ้น Defensive อย่างหุ้นกลุ่ม Utilities ปรับตัวขึ้นราว
39% และ 5% ตามล าดับ นับต้ังแต่ต้นปี จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. ทีผ่่านมา

 อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P500
ยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวลงของตลาดหุ้นในรอบนี้ มาจากการ
ปรับตัวลงของระดับ PE ที่ซื้อขายกันเท่านั้น และมองว่าระดับ PE ในปี 2022 นี้ ก าลัง
ที่จะกลับเข้าสู่ระดับก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 65)



มุมมองการลงทุนในระยะถัดไป
 ทางผู้จัดการกองทุนหลักมองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED จะปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ในที่ประชุม FOMC ครั้งถัดไปในช่วงต้นเดือน พ.ค. และจะมี
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งละ 0.25% อีกหลายคร้ังในปี 2022 นี้

 ทางผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งใน
ปี 2022 ก่อนที่จะเริ่มเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง พร้อมๆ กับการปรับตัวลงของเงิน
เฟ้อในช่วง 1-2 ปีถัดจากนี้ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาลงของปัญหา Supply Chain และ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย

 ทางผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าผลประกอบการประจ าไตรมาส 1 ที่ก าลังทยอย
ประกาศออกมาในช่วงนี้จะยังคงดีอยู่ แต่ตัวเลขคาดการณ์ในระยะถัดไปน่าจะแย่ลง 
ทั้งจากประเด็นสงครามและจากการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ของจีน อย่างไรก็ดี คาด
ว่าผลประกอบการจะมีความแตกต่างกันมากในแต่ละบริษัท โดยขึ้นอยู่กับอ านาจใน
การต่อรองทางด้านราคา และความสามารถในการขึ้นราคาของแต่ละบริษัท

ที่มา: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 65)



มุมมองการลงทุนในระยะถัดไป (ต่อ)
 ทางผู้จัดการกองทุนหลักได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น Meta กลับมาเล็กน้อย 

หลังจากที่ระดับราคาปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา จากการเพิ่มงบลงทุนอย่างมหาศาล
ในธุรกิจ Metaverse อีกทั้งยังถูกผลกระทบจากการที่บริษัท Apple ปรับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวใหม่ ซึ่งส่งผลให้การโฆษณาต่างๆ เป็นไปอย่างยากล าบาก

 นอกจากนี้ ทางผู้จัดการกองทุนหลักยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทพลังงาน
สะอาดอย่าง Plug Power และผู้ผลิตการ์ดจอรายใหญ่ของโลกอย่าง Nvidia ด้วย

 ส าหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ทางผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิง
บวกอยู่ ถึงแม้ว่าตัวเลขคาดการณ์ที่หลายๆ บริษัทเปิดเผยออกมาจะมีการปรับเป้า
ลงจากปัญหาการขาดแคลนชิปก็ตาม โดยทางผู้จัดการกองทุนหลักมองว่าความ
ต้องการของเซมิคอนดักเตอร์ยังคงแข็งแกร่งอยู่

ทีม่า: Concall กับทาง Master Fund (เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65)



ตัวอย่างหลักทรัพย์และสัดส่วนท่ีลงทุน 5 อันดับแรก

“สัดสว่นการลงทนุสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุหลกั”
“ข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการน าเสนอเทา่นัน้ ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แนะน าใหซ้ือ้หรอืขายหลกัทรัพยแ์ตอ่ยา่งใด”

ที่มา: Allianz (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)

5.6% 4.6% 4.2% 3.8% 3.7%
บริษัทเป็นหน่ึงในผูน้ าด้าน

นวัตกรรมในการผลิตรถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยบริษัท
ได้มีการน าระบบ AI มาใช้ใน
ส่วนต่างๆ มากมาย เช่น ระบบ
ไลน์การผลิต ระบบการบริหาร
พลังงานแบตเตอรี่ เป็นต้น

บริษัทเป็นผู้ ให้บริการ
แพลตฟอร์มส าหรับการ

ประชุมทางไกล โดยบริษัทได้น า
เทคโนโลยี AI มาใช้ เพื่อชว่ยให้
ฝ่ายการตลาดสามารถระบุ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่วย
ในการตัดสินใจทางการตลาด

บริษัทเป็นหน่ึงในบริษัท
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
ของสหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์
ของบริษัทครอบคลุมการใช้
งานอย่างหลากหลาย เช่น 

รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด 
เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น

บริษัทเป็นหน่ึงในบริษัท
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
ของสหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์
ของบริษัทครอบคลุมการใช้
งานอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะในกลุ่ม Data 

Storage และกลุ่มสื่อสาร

บริษัทเป็นหน่ึงในบริษัท
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
ของสหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์
ของบริษัทครอบคลุมการใช้
งานอย่างหลากหลาย เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า Data Storage
และกลุ่มสื่อสาร เป็นตน้



มุมมองทีมกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ KTAM

หุ้น Growth หรือหุ้น Technology โดยเฉพาะหุ้น 
Large Cap และ Mid Cap ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่
เผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา 
ทั้งจากความกังวลเรื่องการเร่งตัวขึ้นของอัตรา
เงินเฟ้อ และจากแนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารกลางสหรัฐฯ 
อย่างไรก็ดี หากมองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานใน
ส่วนของการเติบโตของก าไร จะพบว่าหุ้นกลุ่มนี้ 
ยังคงเป็นหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มของการเติบโตสูง
อยู ่ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมี
แนวโน้มการเติบโตของก าไรในช่วง 1 ปี ที่ 15.8% 

(ที่มา: Allianz, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)

หุ้น Growth หรือหุ้น Technology โดยเฉพาะหุ้น 
Large Cap และ Mid Cap ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่มี
ระดับราคาแพงกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ มาโดยตลอด 
เนื่องจากเป็นหุ้นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงในระยะยาว
โดยหากดูเฉพาะ FWD PE แต่เพียงอย่างเดียว 
กองทุนหลักมีระดับ FWD PE อยู่ที่ 27.2 เท่า ซึ่ง
ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่มี
ระดับ FWD PE อยู่ที่ 20.8 เท่า แต่หากดูจากค่า
PEG (FWD PE/Growth) จะพบว่ากองทุนหลักมี
ค่า PEG อยู่ที ่ 1.22 เท่า ซึ ่งถือว่าถูกกว่าเมื ่อ
เทียบกับดัชนีอ้างอิงที่อยู่ที่ 1.63 เท่า

(ที่มา: Allianz, ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ได้แก่ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเทคโนโลยีใหม่มากมายๆ ที่เกิดขึ้น
นั ้นมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ ้น
มากมาย โดยเฉพาะในธุรกิจที่ก่อนหน้านี้ต้นทุนใน
การด าเนินธุรกิจยังไม่คุ้มค่า แต่พัฒนาการทาง
เทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถลดต้นทุน
ลง และมีก าไรได้เป็นต้น นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่เร่ง
ตัวขึ้น ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนที่
ท าให้ภาคธุรกิจหันมาลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
มากขึ้น เพื่อน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ และช่วยในการลดต้นทุนนั่นเอง

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ระดับราคา (Valuation) ปัจจัยสนับสนุน (Catalyst)



นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักเน้นสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

โดยเน้นไปที่กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นหลัก

ที่มา: Allianz (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)



รายละเอียดข้อมูลกองทุน KT-WTAI

KT-WTAI-A KT-WTAI RMF (กองทุนลดหย่อนภาษี)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล
อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมลูค่า)

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล
อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูลกองทุน ข้อมูลกองทุน
https://www.ktam.co.th/fif-fund-

detail.aspx?IdF=57
https://www.ktam.co.th/rmf-ltf-fund-

detail.aspx?IdF=48
ผลตอบแทนย้อนหลัง ผลตอบแทนย้อนหลัง

https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail-
performance.aspx?IdF=57

https://www.ktam.co.th/rmf-ltf-fund-detail-
performance.aspx?IdF=48

“ผลการด าเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็สิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต”
“ผู้ลงทนุตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษี

ที่ระบไุว้ในคูม่อืการลงทนุในกองทนุเพือ่การเลีย้งชีพ และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ”



▪ Share Class หรือชนิดหน่วยลงทุน เป็นหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้กองทุนรวมสามารถแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนเป็นหลายชนิดภายใต้กองทุนรวมเดียวกันได้ (Multi-class) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับบลจ. ในการจัดตั้งกองทุนรวมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
ท่ีมีความต้องการผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ท่ีแตกต่างกันภายใต้นโยบายการลงทุนเดียวกัน

▪ Share Class มีความแตกต่างกันอย่างไร? (เงื่อนไขและข้อก าหนดตามตารางด้านล่างเป็นแค่ตัวอย่างเท่าน้ัน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน)

Share Class คืออะไร?

ประเภท Share Class ชนิดหนว่ยลงทุน ความหมาย

Class A ชนิดสะสมมูลค่า ผลประโยชน์จากกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะน าไปลงทุนต่อ ซึ่งจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล และเน้นการขายท าก าไรท่ีจะได้จาก 
Capital Gain เป็นหลัก

Class R ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

จะมีการก าหนดเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ถือหน่วยทราบตามเงื่อนไข เช่นระยะเวลาทุกๆ เดือน ทุกๆ 
ไตรมาส ตามอัตราท่ีก าหนด ซึ่งจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับเป้าหมายการรับซื้อคืนท่ี
ก าหนด และเงินจากการขายคืนน้ีจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเหมือนกับแบบจ่ายปันผล

Class D ชนิดจ่ายเงินปันผล มีการจ่ายปันผล ท าให้ผู้ถือหน่วยมีรายได้สม ่าเสมอ แต่จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จากเงินปันผล
Class SSF

(Super Savings Fund )
ชนิดเพื่อการออม เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมีอวันท่ี 3 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถน าไป ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศก าหนด

Class I* ชนิดส าหรับนักลงทุน
สถาบัน

ผู้ท่ีจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนในชนิดน้ีได้ จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด เช่น เป็นนักลงทุนสถาบันเท่าน้ัน 
หรือ จะต้องลงทุนขั้นต ่า 100 ล้านบาท เป็นต้น 

Class P* ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/ 
บุคคล

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

*เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด, ท่ีมา: KTAM (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2565)



▪ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้น ามาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความ
น่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจ
รับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ รวมท้ังไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่ง
ผู้ ใด ความเห็นท่ีแสดงในเอกสารน้ีประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่กับ
บุคคลท่ีบริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่าน้ัน และมิได้จัดท าขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ

▪ เอกสารน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหน่ึงของการเสนอ การขาย หรือการแนะน าให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏ
ในเอกสารน้ีจะได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

▪ บริษัทมิได้ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฏหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับท่ีปรึกษา และหรือผู้ ให้ค าปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลใน
เอกสารน้ี ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับค าปรึกษาจากผู้ ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนท่ีได้รับอนุญาต

▪ บริษัทมิได้มอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีการกระท าดังกล่าว ให้
ถือว่าข้อมูลท่ีกล่าวถึงน้ันไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได้

▪ ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอน าคตไม่สามารถ
รับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้
ออกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีบางส่วนหรือท้ังหมดตามสัญญาได้ ความเห็นท่ีแสดง ณ ที่น้ี เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารน้ีเท่าน้ัน

▪ ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง

▪ © สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฏหมาย

ข้อความจ ากัดความรับผิด (Disclaimer)



การเปิดเผยข้อมูล
รายงานฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยฝ่ายงานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT STRATEGY) บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทไม่สามารถท่ีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ การวิเคราะห์ข้อมูลน้ีจัดท าขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
น าข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ีไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ไปท าซ ้า ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

“ผู้ลงทนุตอ้งท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสนิใจลงทุน”
ผู้ลงทุนจะมีความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ความผันผวนจากอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกลุเงนิของกองทนุรวมหลกั และสกลุเงนิบาท อาจท าใหผู้้
ลงทุนไดร้ับเงนิคืนน้อยกว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกเมือ่มีการขายคืนหนว่ยลงทุน อย่างไรกด็ ีกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ในกรณทีี่กองทุนไม่ไดม้ีนโยบายปอ้งกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะไดร้ับก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคืนต า่กว่าเงนิลงทนุเริ่มแรกได้

จัดท าโดย : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BUSINESS DEVELOPMENT DEPT.) งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT STRATEGY)

เอกสารน้ีมิใช่หนังสือชี้ชวน และจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการท่ัวไปเท่าน้ัน
และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือช้ีชวน กรุณาติดต่อ
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-686-6100 ต่างจังหวัด โทรฟรี 1-800-295-592

WWW.KTAM.CO.TH หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน


